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ভূমিকা 

আজ পনেরো ষোল বছর হ'লো স্বভাব-চিকিগসা পদ্ধতি 

আমাদের দেশে প্রচলিত হ'য়েছে এবং বুলোক এই চিকিৎসায় 

উপকৃত হ'য়েছেন এবং এখনও হ'চ্ছেন। অন্য যে কোনও 

চিকিৎসা পদ্ধতি অপেক্ষা স্বভাব-চিকিৎসায় অতি অল্প সময়েই 

রোগ নিরাময় হ'তে দেখ! গেছে। বারা হাতে কলমে এই 

চিকিৎসা ক'রেছেন তাদের কাছে নতুন ক'রে বল্বার কিছুই 

নেই। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 

এই চিকিৎস। প্রথম আমাদের দেশে প্রচার ক'রেছিলেন। তার 

ইচ্ছা ছিল খণ্ডে খণ্ডে তিনি সমূহ রোগ চিকিৎসার পুস্তক 

লিখবেন কিন্তু “হা ইড়োপ্যাণি বা জলচিকিৎসা»” “হাইড়োপ্যাথি 

মতে ক্ষতচিকিৎসা” এবং “হাইডোপ্যাথি মতে জ্্রীরোগ চিকিৎসা” 

এই তিন খানি পুস্তক পেখবার পরই তিনি পরপারের ডাকে 

সাড়। দিরেছেন। তার আন্তরিক বাসনাটুকু পরিপুরণোদ্দেশ্যেই 

আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস । 



এই পুস্তক খানির অল্প কিছু অংশ “স্বভাবের পথে" মাসিক 

পত্রিকায় প্রবন্ধ আকারে ছাপা হ'য়েছিল। এখন সেগুলি কথঞ্চিৎ 

পরিবদ্দিত এবং পরিমাঁজ্গিত কোরে মুদ্রিত হয়েছে । 

আমাদের দেশে অকাল সৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। আমার 
শুদ্ধ প্রচেষ্টায় দি জনসাধারণের কথপ্চিত উপকার হয়-_ 

যদি শিশু মৃত্যু কিছু পরিমাণেও নিবারিত হয়, তাহ'লে নিজেকে 

ধন্য মনে ক'রবো। ইতি 

বিশীতি 

গ্রন্থকার 

টি যর 
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এপ ব। পণ্ডী কাসপি (6 10011) ৬ 

আল্ জিভ. ব। তালু মূল গ্রন্থির প্রদাহ ব! ধিবুদ্ধি (01078111695) ৬৭ 

ডিফ থিবিদ্পা (10117101197) ৬৮ 

কোমল তালুর পক্ষাঘাত (17৯01চান15 ৮006 50060712706 0 ৭১ 

শৈশবের পক্ষাঘাত (117091)015 জাত ) ৭১ 

,সরুদগ্রীয় ঝিলির বিঃ প্রসারণ 1 19177713012) ৭৩ 

চশ্ম ব্রণ (91012701701) ৭১ 

টাকার ঘা ব! ক্গলিত অন্য বাপি 1 নাতি 0071 

2110 15 4৮111011 1015 1 

চোখের পাভ।র প্রাণাত 61716127115) ৭৭ 

+কু দষ্টি ব। টেরা চোখ ২ 90টি ননাঘআাগএস ) এ 

ীণ দি ( 9915106১5 05070) ৮১ 

কশ প্রদাহ (110121101700/0101) 01 6 লা ) ৮২ 
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শয্যায় মুত্র ত্যাগ (€ [21018519 ) 

তড়কা বা আক্ষেপ ( 001৮0151গ ) 

পেঁচোয় পাওয়। €0৮8170818 ) 
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শিশু) পালন বিধি 





হাই্রোগ্যাথি মতে 

শিশ্ত 'চিকিত। 
শিশু ও প্রস্থৃতি 

50০8110 15 10765 69057 01 06 28810 

আন্না ভিতে কি বাড়ী উঠে? না সে বাড়ী উঠূলেই 

বেশী দিন টেকে? একটু বেশী হাওয়াতেই সে বাড়ী প'ড়ে 

যেতে পারে। যদি বাড়ী তুল্তেই হয় তো আগে দেখ্তে 

হবে তার ভিত ঠিক গীথা হ'য়েছে কিনা। কেন না--এই 

ভিতের উপরই নির্ভর ক'র্ছে বাড়ীর ভবিষ্যত ভাল বা মন্দ। 

তেম্নি শিশুর উপর নির্ভর করে মানুষের উন্নতি বা 

অবনতি। শিশু হ'চ্ছে ঠিক বরঃপ্রাপ্ত মানুষরূপ বাড়ীর ভিড 

স্বরূপ। তাকে গোড়া থেকে যেমন করে গড়ে তোলা যাবে 

পরে সে ঠিক তেম্নি দাড়াবে। এই শিশুকে যদি ঠিক ভাবে 



২ শিশু-চিকিৎসা 

লালন পালন না করে রোগ ভোগ।ই-_অর্থা্ড বাড়ীর ভিতের 

মাঝ থেকে ছু'চার খানা কারে ইটু খসিয়ে নিই, তা” হালে 

যেমন বাড়ী টেকে না তেমনি এই শিশু বড় হ'য়ে মানুষ 

হ'য়ে বেশীদিন টেকৃতে পারে না। 

আগেকার কালে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এখনকার মত এত 

বেশী ছিল না» বা তখন আমাদের পরমাম়ু পঞ্চাশ বছর বয়সেই 

শেষ হ'য়ে যেতো না। তার কারণ তখন আমাদের ভিতর 

এতখানি বিদেশীতা বা বিলাসিতা ঢোকেনি। তখনকার মাতার! 

কোনও দিন ছেলেদের হর্লিকও খাওয়াননি বা তাদের জন্যে 

নার্স বা ঝি রেখে নিজেদের গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াননি। 

অনেক যত্বে, অনেক আদরে তারা শিশু পালন কর'তেন। 

তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজও দেখা যায়_-অনেক প্রবীনকে বিনা 

চশমায় বই পড়তে, পায়ের ওপর ভর কোরে চার ক্রোশ 

পথ হেঁটে যেতে, আর দাতে চিনিয়ে চাল কড়াই ভাজা 

খেতে । তার বিনিময়ে আজ কাল দেখা যায় ষোল বছরের 

ছেলের চোখে চশমা, একটু পথ হাটতে হ'লেই তাদের 

দরকার হয় যান বাহন, আর তিরিশ বছর বয়েস হ'লেই চাই 

ডের্টিষ্টের বাড়ী থেকে দাত তোলা। বিলাতী সভ্যতাই এই 

'ঈব" অনর্থের জন্য দায়ী । মায়েরা আমাদের একটু অধিক 



শিশু-চিকিৎস। ৩ 

পরিমাণে 91) 6০ ৭%৮০ নর্থাৎ আধুনিক কেত৷ দোরস্ত হয়েই 

মুন্বিল ঘটিয়েছেন । 

শিশু পালন সম্বন্ধে ছু' কথা ব্ল্্তে হ'লে মায়েদের কথা 

এসেই পড়ে । আজকাল মায়েদের স্নেহের ভিতর কতকগুলি 

অভাব ও আতিশধ্য পরিলক্ষিত হয়। জগতে সকলের চেয়ে 

শ্রেষ্ঠ জিনিষ এই মাতৃন্সেহ । কিন্তু স্নেহের আধিক্য আবার 

অনেক সময় অত্যাচার হ'য়ে দাড়ায়। যেমন-_-ছেলে কিছু 

খাবার জন্টে বায়না ধ'রলে_-জননী যদিও বুঝছেন তা" খেলে 

তার অস্তখ ক'রবে-তবুও স্সেহান্ধ হ'য়ে তাকে তাই খেতে 

দিচ্ছেন। এই গুলি হ'চ্ছে স্সেহের নামে অত্যচার। জন্মের 

ঠিক পর মূুর্ত থেকেই এ অত্যাচার হ'তে স্তুরু হয়। আমরা 

সাধারণতঃ দেখতে পাই শিশুর জন্ম মুহুর্ত থেকে ছু 

দিনের মধ্যে প্রসূতির স্তনে ছুধ আসে না। অথচ এই ছু' 

দিনের মধ্যে তাকে অনেক কিছুই খাওয়ানো হয়। ইশ্বর 

যখন জন্মের পর শিশুর শ্রেষ্ঠ খান্ভ যে স্তন দুগ্ধ তা" স্বষ্ট 

করেননি_-তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে এ সময়ের মধ্যে তার 

কিছু খাবার প্রয়োজন হয় না। তার যা প্রয়োজন সেটা সে 

অন্ট উপায়ে নিয়ে নেয়। ভূমিউ হবার অব্যবহিত পরেই 

প্রসূতির দ্রেহ বিচ্ছিম নাড়ী থেকে নাইয়ের মধ্য দিয়ে শরীরা- 
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ত্যন্তরে শিশু রক্ত টেনে নেয় বা স্বভাবের নিয়মে এ রক্ত 

তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। সেটা বুঝতে পারা যায় 

সেই সময় নাড়ীটীকে টিপে ধরলে । হাতের মধ্যে একটা দপ, 

দপানি বেশ পরিস্ফুট ভাবে অনুভূত হয়। সেই যে রক্ত 

শিশুর শরীরের ভিতর যায়, সেইটা হ'চ্ছে তার দু'দিনের 

আহার । আর যে ছু'দিন দুধ আসে না_সে ছু'দিন স্তনের 

উপর এক রকম আটা আট! পদার্থ থাকে সেটাও শিশুর 

খাগ্তের কাজ করে, এবং জীবনী-শক্তি বাড়ায় । সেইজন্য 

প্রথম ছু'দিন দুধ না৷ থাকা সত্ত্বেও তাকে স্তন দিতে হয়। 

এই সময়ের মধ্যে শিশুকে গতানুগতিক প্রথ৷ অনুসারে তুলো 

ভিজিয়ে দুধ খাওয়ানো অত্যন্ত খারাপ । এই যে বিনা 

প্রয়োজনে খান্ভ দান এই থেকেই স্থুরু হয় স্নেহের অত্যাচার | 

শিশুদিগের খাস সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো বিশদ রূপে। 

নবজাভ শিশুব্ব প্রতি কর্তব্য 

প্রসবের পরই প্রসূতির কাছ থেকে শিশুকে কিঞ্চিৎ দুরে 

রাখা উটিত। কেননা যোনিদ্বার নির্গত রক্ত বা লালজোল 

গা্ে লাগলে শিশুর অনিষ্ট হ'তে পারে। আঙ্গুল দিয়ে 
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তার নাক মুখের সদ্দি পরিস্কার কোরে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য । 

এই প্রক্রিয়ার পরও শিশু যদি না কাদে, নাড়াচাড়া ক'রে 

তাকে কীদিয়ে দিতে হ'বে। পিঠের উপর মৃদ্ব মৃতু চপেটাঘাত 

ক'রলে আশু ফল লাভ করা যায়। 

০তকমন কাচের নাড়ী কাট.তে হস 

শিশুর নাভি সংযুক্ত নাড়ীর স্পন্দন বা দপদপানি থেমে 

যাবার পর নাড়ী কাটা বিধি । তার কারণ আগেই বল৷ 

হ'য়েছে। নাভি থেকে ছু আঙ্গুল তফাতে সৃতুলি বা রেশম 

দিয়ে একটা বাধন দিতে হয় এবং এ বাঁধনের এক ইঞ্চি 

দূরে আর একটা অনুরূপ বাঁধন দিয়ে এই ছুই বাঁধনের 

মাঝখানে ধারালে৷ কীচি দিয়ে নাড়ী কাটা উচিত | কাটা 

নাড়ীর মুখে পরিস্কার একটী জলপটী বেঁধে দিয়ে তলপেটের 

বাঁ দিকে নিম্মমুখ কোরে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। ঠিক এ অবস্থায় 
নাড়ী টাকে রাখা সম্ভব হয় কোমর বেষ্টন কোরে একট। চওড়া 

ম্যাকড়ার বাঁধন দিয়ে দিলে। 
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সভ্যজণত শিশুন্প লান 

ঈষদু্ফ গরম জলে শিশুকে স্নান করিয়ে তার গায়ের 

ময়লা পরিস্কীর ক'রে এবং শেষকালে এক মিনিটের 'মধ্যে 

শীতল জলে স্নান করিয়ে তার গায়ে চাপা দিয়ে শুইয়ে দিতে 

হবে। 

শুন্য দান 

শিশুর মুখে অল্প পরিমাণে মধু দিয়ে তারপরে স্তন দান 

করা উচিত। ইতিপূর্বে বলা হ'য়েছে প্রথম ছু' তিন দিন 

দুধের পরিবর্তে যে আট আটা পদার্থ স্তনে থাকে তাই শিশুর 

খান্ভ। স্থতরাং দুধ না থাকলেও স্তন্যদান অবশ্য কর্তব্য | 

স্তনে দুধ এলে প্রথম প্রথম ২৩ ঘণ্টা পরে পরে স্তন্ত দিতে 

হয়। শিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে বা শিশু কীদ্লেই স্তন্য দান বিহিত 

নয়। যত দিন না শিশুর দাত উঠে ততদিনের মধ্যে স্তন্য 

দুগ্ধ ছাঁড়। অন্য কোনওরূপ খাদ্য দ্বেওয়া উচিত নয়, তবে 

প্রসূতি রুগ্া হ'লে স্বতন্ত্র কথা। 
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প্রথম মাসে ছু' তিন ঘণ্টা অন্তর আট দশ বার স্তৃন্ 

দিলেই যথেষ্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে সাত আট বার এবং 

তার পরে শিশুর স্বাস্থ্য এবং পরিপাক শক্তি মত দেওয়া 

জননীর বিচাধ্য | 

স্তন্ধা ভুঞ্ধ কখন নিষিদ্ধ 

জননী যদি সুস্থ না হন্ শিশুকে স্তন্য দান মোটেই উচিত 

নয়। তা'তে শিশু যে কোনও রকমের কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত 

হ'তে পারে। খতৃমতী বা পুনর্ববার গর্ভবতী মাতার স্তন্য শিশুর 

পক্ষে বিষব জানবেন। কেন না সেই সময় প্রসূতি যা 

আহার করেন সাধারণভাবে দেখা যায় তা” ঠিক হজম ক'র্তে 

পারেন না। এবং ত থেকে তিনি অম্প (01015) প্রভৃতি 

রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। সেই সময় স্তন্য পান ক'রূলে 

শিশুও যে সেই অম্রোগ নিজ শরীরমধ্যে গ্রহণ ক'র্বে 

এ কথা বলাই বাহুল্য । 

চিররগ্রা জননীর স্তন্য শিশুকে একেবারে দেওয়া! উচিত 

নয়। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রসূতি ছাড়া অন্য কোনও আত্তমীয়া 
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অথব৷ প্রতিৰেশিণী কাউকে * দিয়ে স্থন্য দেওয়ানো উচিত । 

যদি তাও না সম্ভব হয়__ধারোঞ্ ছাগল হুপ্ধ খাইয়েই শিশুকে 

ব্রাখতে হবে। 

জন্য ভ্যাগ বিশ্রি 

৯১০ মাস কিম্বা ১ ব্ছর বয়সে শিশুকে স্তন্য পরিত্যাগ 

করান চলে। হঠাৎ মাই ছাড়ানো ভাল নয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ 

মাত্রা কমিয়ে এনে পরে একেবারে বন্ধ কোরে দিতে হয়। প্রসূতি 

ইতিমধ্যে পুনর্ববার গর্ভবতী হলে স্তন্য দান মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়। 

£€তল মর্দন ও ০ন্বীদ্র ০সখখন 

শিশুকে খাঁটি সর্ষের তেল মাখানো! মন্দ প্রা নয় তবে তেল 

মাখিয়ে তাকে খোলা গায়ে রৌদ্রে রাখা মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়। 

আমাদের সান্ বাথের প্রথানুসারে একটি কলাপাত৷ চাপা দিয়ে 

এবং মাথাটাকে সম্পূর্ণ সথশীতল ছায়ায় রেখে মিনিট দশেক 
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পর্য্যস্ত শিশুকে রৌদ্র সেবন করানো যেতে পারে। কিন্তু 

তার পরই তাকে উত্তম রূপে স্নান করিয়ে দিতে হবে। 

একটা পাঁত্ল৷ ভিজে ন্যাকৃড়ার সাহায্যে তার গায়ে মর্দিদিত 
তেল সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার কোরে দিতে হবে নচেৎ 

লোমকুপগুলি বন্ধ হ'য়ে নানারোগের স্ষ্টি কোরে থাকে । 

আমাদের দেশে সাধারণত সেক তাপ দেবার যে প্রথা 

প্রচলিত আছে শিশু ও . প্রসূতির উভয়ের পক্ষেই সেটাকে 

খারাপ বলা চলে না। তবে সেটা এত অধিক পরিমাণে 

দেওয়া হয় যে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। 

পরিমাণ মত সকালে ও জন্ধ্যায় ১০।১৫ মিনিট কোরে দিলে 

শুভ ফল প্রদান করে । 

সাশ্বারণ স্বাস্ত) শ্বক্ষান্্ম ব্যবস্ডা 

শিশুকে খোলা আলো! বাতাসে রাখা বা তাকে নিযে 

বেড়ানে। ও সর্ববদ! উৎফুল্ল চিত্তে রাখা! উচিত। কোনও ক্রমে 

ভয় দেখানো বা ধম্কানে! উচিত নয় । মনের উপর স্বাস্থ্য 

নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে । অথচ আমাদের মায়েরা সে দিকে 
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মোটেই দৃষ্টি রাখেন না।  জুজুর ভয় দেখিয়ে, আর “ছেলে 

ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলে৷ বর্গী এলো দেশে" গান গেয়ে মায়েরা 
সত্যি শিশুদের স্বাস্থ্য নষ্ট কোরে দেন। এ দিকে তাদের 

আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করি। বর্গীর 
ভয় দেখানো! গানটা দেশ থেকে বিদূরিত ন। হ'লে সুস্থ ও 

সবল শিশু কখনই হবে না। আদি একটী এই সম্বন্ধের 

গান রচন! ক'রেছি, মায়েরা! যদি সেটা মুখস্থ কোরে ব্যবহার 

করেন, আমার বিশ্বাস, শিশ্ওর ভবিষ্যত তারা উজ্জ্বল কোরে 

তুলতে পারেন। নিম্নে গানটা লিখিত হ'লো। 

তুমি শক্তি, তুমি ধন্ম, তুমি স্ুসম্তান__ 
ধিশ্ব মাঝে হতে হবে কন্মে আগুয়ান ; 
তুমি আমার চোখের মণি হলে গরীয়ান, 
গর্ব ভরে গাইব আমি তোমার যশোগান | 

সেই গরবের স্থানটা নিতে স্বাস্থ্য ভাল চাই, 
স্থনিদ্রাতে স্বাস্থ্য গড়ে ঘুমোও খোকা তাই। 

বিশ্ব কাজে তোমায় হবে নিত্য প্রয়োজন, 

উঠ্তে হবে লাগ্তে হবে কর্ম্দে অনুক্ষণ ; 

ঈশ্বরেতে আস্থা রেখে কঠিন কোরে মন, 
মানুষ হ'য়ে বাঁচতে হবে বাঁচারই মতন। 
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সবের মাঝে সবের মূলে স্বাস্থ্য ভাল চাই, 
এখন তোমার ঘুমের সময় ঘুমোও খোকা তাই। 

সাধারণতঃ প্রচলিত “ঘুম পাড়ানি মাসী পিসি” ইত্যাদির 

চেয়ে উপরি উক্ত গানটী শিশুর মনে একটা উচ্চ আদর্শের 

ছায়া পাত করতে সক্ষম হবে। 

মন গড়ে শিশু অবস্থাতেই । মনই আবার সারা জীবন 

বহন কোরে বেড়ায় সংস্কারকে । মন আর সংস্কার ব'লে 

অভিধানে ছুটা পৃক শব্দ যদিও আছে-_বস্তুতঃ তাদের পার্থকা 

মোটেই নেই। মন বা সংস্কার একই কথ|। প্রচলিত গানে 

শিশুকে বর্গীর ভয় দেখানো আছে অথবা “থুম পাড়ানি মাসি 
পিসিতে” কতকগুলি অবান্তর শব্দ বিন্যাস করা হয়েছে। 

গান গুলির স্রষ্টা যিনিই হোন্, তিনি যে দেশের খুব বড় 

রকম ক্ষতি কোরে গেছেন--সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতে 

সংস্কার যারপরনাই খারাপ হয়ে যায় এবং কতকগুলি কুসংস্কার 

শিশুর মন আশ্রয় কোরে বসে। 

শিশুকে ভয় না দেখিয়ে তার ভয় কাটিয়ে দেওয়াই উচিত। 

সর্বৰ সময় বীরত্ব ব্যগ্তক কথা তাদের কানে তোলাই মঙ্গলজনক। 

এবার থেকে মায়েরা আর কখনও শিশুকে জুজুর ভয় দেখাধেন না 
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আমার অনুরোধ । বরং বল্্বেন --চিল জু ধর্বো” ; ডাকাত 

মারবো”; “বাঘ শিকার করবো” ইত্যাদি । 

আরও এক কথা শিশুর মনের অবাধ গতিতে কখনও বাধা 

দিতে নেই। সে যদি সরল ভাবে কোনও ঝৌঁক ধরে তা' 

মেটানোই কর্তব্য । অবশ্য অসৎ বা বিপথগামী ঝৌঁককে নিবারণ 

করতে হবে। শিশুর মনকে ঠিক-ভাঁবে চালিত করা জননীর সব 

চেয়ে বড় এবং শক্ত কাজ। পরে “মানসিক ব্যাধি” অধ্যয়ে এ 

বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করা৷ হবে। 

শিশুর পরিচ্ছদ 

ঠা লাগ্বার ভয়টা সব দেশে খুবই প্রবল। এবং সেই জন্য 

শিশুদের যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার ব্যবস্থা শিশুর মাতা পিত। 

বেশ ভাল রকমেই কোরে থাকেন । বিশেষ যদি শীতকাল হ'লো 

তা হ'লে তো কথাই নেই । সকাল থেকে সেই যে গরম জামা, 
গলাবন্ধ, মোজা, জুতা- শিশুর গায়ে চড়লে৷ আর সারা দিনে ত। 

ঘোলা হলোনা । অবশ্য শীতকালে শিশুকে জাম! পরানোয় আপত্তি 
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নেই কিন্তু প্রয়োজন অপেক্ষা অচ্িরিক্ত আবরণ বা পরিচ্ছদ 

ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের বিরোধী । 

সাধারণতঃ দেখা যায়-_যতখানি শীত পড়েছে, তাতে যতটুকু 

আবরণের দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী পরিচ্ছদ ব্যবহার করা 

হয়। ফলে শরীর গরম হয় এবং হিতে বিপরীত হ'য়ে দাড়ায় । 

সোয়েটার, গেন্জী প্রভৃতি যে সব এ জাতীয় জামা ব্যবহার করা 

হয় সে গুলি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ । কেন না গায়ের 

সঙ্গে ওগুলি এমনই দৃ় ভাবে বিজড়িত হয়ে থাকে যে লোমকুপ 

দিয়ে স্বাভাবিক বায়ু ঢলাচল বন্ধ হরে যায়। এবং এই থেকে 
নান রূপ চর্ম রোগের স্যগি হয়! এ প্রকারের গাত্র বস 

আমাদের দেশে দরকার হয় না। অথচ পাশ্চাত্যের অনুকরণে 

আজ আমাদের যেন ওগুলি না হ'লে চলে না। এই গেল শীত 

বস্ত্র কথা। 

গ্রীক্ম কালেও সাদ! কাপড়ের পরিচ্ছদের বড় কম বাল্য 

থাকে না। জাঙিয়া, প্য[ণ্ট, ফ্রক্ বা সার্-_জননীরা সর্ববক্ষণই 

একটা না৷ একটা কিছু পরিয়ে রাখ্বেনই। শিশু উলঙ্গ থাকাটা 

নাকি সভ্যতার বাইরে । অথচ এই সভ্যত। বজায়ের ফলে শিশুর 

যে স্বাস্থ্যহানি হয় মায়ের সেটা ভাবতেই পারেন না। তবে 

তাদেরও খুব অপরাধ নেই কেন না কেউ তো তাদের দৃষ্টিট 
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এদিকে আকর্ষণ করেন না! 

জামা জোড়া আটা এই মন ফিটফাট বাবু ছেলেদের চেয়ে 

রাস্তার গরীবদের ছেলেরা যে কত বেশী স্বাস্থ্য সম্পন্ন তা তাদের 

দেখ্লেই বোঝ ষায়। শীতকালে তারা একখানা স্থৃতি চাদর গায়ে 

দিয়ে কাটায় আর গ্রীপ্ষকীলে উলঙ্গ থাকে । রাস্তার ধুলো 

কাদ! মেখে তার৷ দিন কাঁটায়, রাত্রে আকাশের তলায় স্থখে নিদ্রা 

যায়। হেলায় ফেলায় তাদের স্বাস্থ্য গড়ে । আর আমাদের' 

শিশুরা পরিচ্ছদের বালাই নিয়ে ভগ্রস্বাস্থ্য চিরকুগ্ন হয়ে থাকে। 

একটা কথা প্রচলিত আছে £অনাথের দৈব সখা |” কথাটা 

খুবই সত্যি । কারণ অভাবের তাড়নে তারা স্বাভাবিক জীবন 

যাপন করে-ফলে রোগ ভোগ কম হয় আর রোগ হলেও 

স্বভাবের সাহায্যে তা বিদুরিত হয়; আর আমাদের বাবুদের 

ঘরে অস্বাভাবিকতাই কাল হয়ে দাড়ায়। “অনাথের দৈব সখা” 

মানে আর কিছুই নয় অনাথের 'প্রক্কাতি সখা”। 

শিশু যত উলঙ্গ থাকবে, শরীরে যত বেশী আলো! বাতাস 

লাগবে তত ভার স্বাস্থ্য সুচারু রূপে গড়বে। সভ্যতার মোহ 

মায়েদের ভুল্তে হবে। পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছাড়তে হবে 

তবেই তারা সুস্থ সবল শিশুর জননী বলে পরিচয় দিতে পারবেন। 

'ধৃঙলা কাদা মাথুক, ছুটো ছুটি করুক, ডানপিটে হোক-_-তবেই তো 
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সে মানুষ হবে। আচলধরা নীরিহ ছেলের দ্বারা জগতে মহণ্ড কাজ 

কখনই হয়নি হবেও ন]। 

শিশুর খাগ্ 

ভিড) 906 01010 0170615 06 ০১00, 87৩ 90108 

০011071109৮ 11101)0621000 19109 1000) 2700 163 11009 

199072] 10900. 19 6110 11710111618 11111]0.--1310200010. 

| শিশু জন্মাবার পর সবচেয়ে দরকারী জিনিষ হচ্ছে 
খাদ্য। আর-্তম্য দুগ্ধই তার শ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক খাগ্। ] 

মহাত্া লুইকুনে (10918 1011709 ), লিগুলেয়ার 

(110018177) এ, জুষ্ট (4. ৪৮ ) প্রভৃতি সকলেই এঁ এক 

কথাই বলেন । আর এ কথাতে নতুনত্বও কিছু নেই। তবু এই 

একট! কথা বার বার নতুন কৌরে বল্বার দরকার হয় তার কারণ 

ত্য দুগ্ধ ছাড়া এমন কতকগুলো শক্তিসধারক ( 95708622518] ) 

খাদ্য আমরা শিশুদের দিই যেগুলো! তাদের পক্ষে একবারেই 
অথান্ভ | 
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শিশুর স্বাভাবিক খা ষে স্তন্য হুগ্ধ, একথা অপর কেউ 

বল্বার পূর্নেবেই অলক্ষ্যে থেকে একজন বেশ ভাল কোরেই 

বলে দেন। তবে সেই অদেখা পুরুষের অনেক অমোঘ বাণী 

যেমন আমরা অবহেলা করি এটাকেও সম্পূর্ণ ভাবে পালন 

করি না। 

জন্মের পর দু'তিন মাস পধ্যন্ত প্রসূতির স্তনে খুব বেশী দুধ 

থাকে জার এই সময়ের মধ্যে শুধু এ স্তন্য ছাড়া শিশুর আর কিছুই 

খাবার দরকার হ'তে পারে না। আজ কাল হুরলিকৃস্ প্রভৃতি 

নানা রূপ শিশু-খাদ্য শিশি জাত হয়ে বিলাত থেকে আসে আর 

আমরাও বোকার মত সেইগুলো৷ কিনে দেশের টাঁকা বিদেশীর হাতে 

তুলে তে৷ দিই সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্বাস্থ্যও ব্যাহত করি। কারণ 

শিশুর পাকস্থলীর তখন এমন অবস্থা হয় না যাতে মে স্তন দুধ ছাড়। 

অন্য কিছু হজম ক'রতে পারে । এখানে আর একটা কথা বলা 

অপ্রাসঙ্গিক হবে না । তথা কথিত শিশি জাত খাদ্যের বিজ্ঞাপনে 

প্রায়ই একটা কথার উল্লেখ দেখতে পাই--“61৩-01699%90 

1০০৫৮ অর্থাৎ পাকস্থলীতে যাবার আগেই যে খাদ্য হজম হয়ে 

আছে। এর মানে তো আমি কিছুই বুঝতে পারি না; 

সত্যাসত্য তো” দূরের কথা। পাকস্থলীর কাজ হজম করা 

খাদ্যের কাজ পাকস্থলীতে গিয়ে হজম হওয়া । অথচ সেই 
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খাদ্য পাকস্থলীর সংস্পশে না এটি শিশির ভেতরই আপনা 

হ'তে হজম হ'য়ে বসে আছেন। আমার পাঠক পাঠিকারাও 

কথাটা ভেবে দেখলে বেধ হয় পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর 

কিছুই বলবেন না। 

শিশুদের অন্ততঃ ছ'মাস গেকে এক নছর বয়স না হওয়া 

পধ্যন্ত হজম শক্তি বৃদ্ধি হয় না, সেই জনা ছ'মাস বয়েসে আমাদের 

অন্নপ্রাশনের বাবস্থা। তবে এক ব্ডর বয়সের আগে নিয়মিত 

ভাবে অন্নদান মোটেই বিধেয় নয়। 

প্রসূতি যদি রুগ্না হন, বা ভার স্তনে দুধ না থাকে, বা তার দ্ধ 

পরিমাণে এমন অল্প হয় যাতে শিশুর প্রয়োজন পরিপূরণ হয় না, 

সে অবস্থায় ছ'মাস বয়েসের আগেও ছাগল দুধ বা গাই দুধ দেওয়া 

যেতে পাঁরে। তবে সেটাকে জল মিশিয়ে বা ফুটিয়ে দিলেই 

খারাপ। জল না মিশিয়ে, না ফুটিয়ে কীচা দূধই খাওয়াতে 

হয়। আর সুবিধা হ'লে সদ্য দুয়ে আনা দূধ-_ ধারোফ 

অর্থাৎ গরম থাক্তে থাকতে খাওয়ানোই বিধেয়। এরূপ 

দুধ খুব সহজেই হজম হয়। লুই কুনে বলেন যে, দুধ দৌহনের 

পর যত বেশীক্ষণ হাওয়ার সংস্পর্শে আস্বে-তত বেশী গুরুপাক 

হ'য়ে উঠবে। সেইজন্য সদ্য দোয়া দুধই ব্যবহার করা উচিত। 
৩ 



১৮ শিশু-চিকিৎসা | 

অনেকের ধারণা যে শিশু একেবারে খাঁটী দুধ হজম ক'রতে 
পারে না। কিন্তু সেট! অত্যন্ত ভান্তিমূলক । বরং দধের সঙ্গে জল 

মিশলেই সেটা গুরুপাক হ'য়ে দাড়ায়। দুধ মার জল এক সঙ্গে 

না:দিশিয়ে খাঁটা দুধ খাওয়ানোর শল্প পরে একটু জল পান 

করানো ভাল । 

ডাক্ত।র ব্যাঙেন (7), 88007.) বলেছেন, “16 

[01911 2170. 1)010111 জট 01000750210. 0100] 609 60101) 

1)11]]) 17. 11011]. 199011)0 9178,59 : 

(1) 0100901160) থদ্ ; (9) 00714110690) 00 

₹/900100,,,,১,০০০০, [1110 10790 0093) 101 01009 1:089901) 

10909/039 10111070 011971008 6180 00100816101] 8)0 6179 

80610 01 &1] 01711055200 0101019 61৮ 01100111 6০০১ 

200. 017001100 10011 020 08,9101 09 01098690. 021 

00০ 00110 0799. 11 016 10111, ৮7100 16001180১ 23 

6০ 10 68101) 109 78)00) 16 10090 1709 ৪7000 

01017 10 8, 90-091190. ৪০-109/07) 1.9.) 0109 99991 101) 

61169 10117 70090 109 7086 10 8 106 10118062091 0019 

11111] 10090 99601001199 01011000800. 1106 06190) 

0808089 10 19) 28 19 911 10000) 200 11060102069 

71019 ০ 97) 81001000810 190) 2778010019 

70901 0101021 00201610108. 10 11060 6119 100111 
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৮1101 108 21160 90111000178 4091 05901078 6018 

11)0110200 11015600, 

“ডাঃ ক্যারেল ও ডন্কিনের মতে আমরা খাওয়াবার দুধ 

বল্তে বুঝি- প্রথনতঃ জ্বাল ন। দেওয়া, কীচা ছুধ ; দ্বিতীয়তঃ জল 

ন| দেওয়া, খ।টী দুধ... প্রথমটী বলার কারণ সিদ্ধ ক'রলে যে 

কোনও জিনষের মিশ্রণের প্রকার ও র্লাসার়নিক ক্রিয়। বদলে 

ঘায়। দুধের ও ঠিক এ দশা হয়। জ্বাল না দেওয়া ঢুধ ভ্বাল 

দেওয়া দুধের চেয়ে জজম কর! সহজ । যখন ঈষদুষ্। ব৷ বেশী গরম 

দুধ খাবার দরকার হয় তখন দুধের ধাটাটাকে গরম জলের ভেতর 

বসিয়ে দিতে হয় অর্াৎ একটা বড জায়গার গরম জল ঢেদে-_তার 

ভেতর দূধের বাটাটা রাখ্তে হয়। (যাতে জল উঠে দুধের সঙ্গে 

না মিশে যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন )। দ্বিতীয়তঃ 

দুধের সঙ্গে জল মেশ[তে বাঁর্ণ করবার কারণ দুধটাই হচ্ছে জল, 

এল্বুমিন্ (41006) ও চর্বিবর (9) স্বাভাবিক জটীল 

সংমিশ্রণ ; সাধারণ অবস্থায় এই তিনটে জিনিষকে পৃথক করা 

যায় না। স্বভবতঃই দুধের ভিতর জল আছে। তবে নতুন 

কোরে জল মেশালে এই জট়ীল সংমিশ্রণটী নষ্ট হ'য়ে যায়। 

অর্থাৎ দুধ তখন আর ছুধই থাকে না। ” 

[70111915 01169৭10111 (হরলিক্ ), 116111718 
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190 ( মেলিন্স্ ফুড) 4১109009018 190৭ ( এলেনবেরির 

ফুড) প্রভৃতি চ:901£99690. খাদ্য শিশুদের মোটেই দেওয়া 

উচিত নয়। এলোপ্যাথেদের পক্ষে এইগুলি শ্রেষ্ঠ খাদ্য বটে 

কিন্তু আমাদের মতে এই অস্বাভাবিক উপায়ে প্রস্তুত খাদ্য একান্ত 

অখাদ্য। শিশির ভেতর এঁর হজম হ'য়ে আছেন বটে কিন্তু, 

পাকস্থলীর ভেতর নেক সময় দুপ্পাচ্য ভারে যান। ডাঃ ব্রড্বেন্ট, 

(1). 13170800906) এই সমন্ধে বলেছেন, /1111080 1)01)৮60 

10909 2:0 016017১ 10১৮6) 11006 90 ০2৮১119 41108604- 

অর্থাৎ এই সকল প্রস্তুত করা বা ক্াভাবিক আকার থেকে 

অস্বাভাবিক উপায়ে অন্য আকীরে পরিণত করা খাঁদ্য অধিকাংশ 

স্থলেই দেখা যায়--তত সহজে হজন হর না। অবশ্য গরুর বা 

ছাগলের দুধও মানব শিশুর স্বাভাবিক খাছ নয়_তবু যখন 

খাওয়াতেই হয় দুগ্ধ আকারে খাঁওয়ানোই ভাল। তাকে জ্বাল 

দিয়ে ব জল মিশিয়ে তন্য আর একটা জিশিন কোরে ফেলে 

খাওয়ানো মোটেই উচিত নয়। এই গেল খাদ্য সম্বন্ধের 

ব্যাপার । এখন আমরা খাওয়ানো সম্বর্ধে একটু আলোচনা 
ক রবো। 

আমরা দেখৃতে পাই সাধারণতঃ জননীরা শিশুকে খুব বেশী 

খাওয়াতে ভাল বাদেন। শিশু হয়তো খেতে চাইছে না--তবু 
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তারী জোর কোরে খাওয়ান যতক্ষণণগব্যন্ত না তার পেটটা খাদ্যে 

পরিপূর্ণ হ'য়ে শক্ত আকার ধারণ করে। পেট মোটা ছেলে হবার 

এটা একটা প্রধান কারণ। শিশুর ভানিচ্ছায় যতখানি থাস্ভ 

তাকে খাওয়ানো হবে ঠিক ততখানিই সে তজম ক'রতে পারবে 

না। এমন কি যতটুকুও সে হঙ্গম ক'রতে পারতো ততটুকও 

এই বেশী খাওয়ানোর ফলে পারবে না। এই কারণেই 

শিশুদের মধ্যে অজীর্ণ রোগের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। 
_ আনেক গাতা শিশুকে দুধ খাওয়ান আর শিশু বিকট 

চিতকার করে । যদি তাদের প্রশ্ন করা মায় আমন জোর কোরে 

খাওয়াচ্ছেন কেন, তাঁর। উত্তর দেন, ছেলে তীদের বড় দুষ্ট, খিদে 
থাকা সন্তেও খেতে চায় না। তাই বরাবরই তাকে জোর কোরে 

খাওয়াতে হয়। কিন্তু সেই সব জননীদের আমর! বলি যে 

বাস্তবিকই যদি শিশুর খিদে থাকে আর খিদের সময় খাবার পায় 

তবে জে কি খেতে অস্বীকার ক'রতে পারে? খেতে ছুরন্তপনা 

করে বেশী দেই সব মায়েরই ছেলেরা, ধারা ছেলের প্রয়োজনের 

চেয়ে জোর কোরে বেশী খাইয়ে দেন। 'শিশু দেখে যে খাবার 

পর তার যথেষ্ট কষ্ট হয়-_পেট দমসম হ'য়ে যায়-_সেই জন্যে 

ভয়ে সে খেতে চায় না আঁর তারই জন্যে হুরন্তপনা করে । 

এই প্রকৃতির জননীর! দিনের ভেতর ছেলেকে খাওয়াবার 
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কন্কগুলি নিদ্ধারিত মময় কোরে রাখেন-_আর নিরমিত সময়ে 

সহ্ত্র কাজ কেলে ছেলেকে খাওয়ানো চাইই চাই। একবারও 

তারা তেবে দেখতে ঢান্না বে, কোনও কাদ্রণ বসভঃ শিশুর 

এক সময় খিদে নাও থ।ক্তে পারে। খিদে না থাকলেও 

শিশু কাদে মার অনবরত খেয়ে তাঁদের অধিকাংশ সময় 

খিদে না থাকাই সম্ভব । এই রূপে জননীর স্লেহের অত্যাচার 

থেকেই ব্রেমশ; খাবার সময় কান্নাটা চাদের অভ্য।পে দাড়িে যার 

তখন অনেক সময় খিদে থাকলেও বিন। কারণে কাদে। বা 

শুর মনে হয়তে। এমন একট! ভান হখন ক্রিন। করতে থাকে থে 

কান্নীটা যেন তার ভোজন সহচর । হা" হ'লে দেখা গেল থে 

জননীর অনবধানতাই এই সব অনর্ধের মুল । 

প্রায় সকল জননীরা ছেলে কীদলেই মনে করেন তাঁর খিদে 

পেয়েছে। ৬মশি তাদের খাওয়াতে বসেন । এটা তাদের ভুল 

ধারণা । কারণ ছেলেখ। শুধু কুধাডেই বাদে নাঃ তাদের কান্নার 

অন্য কোনও কারণও থাকুতে পারে। 

তবে দি বলেন যে শিশু শুধাঁর কীদ্্ছে কি অন্য কারণে 

কী।দ্ছে জান্বো। কেমন কোরে ; তার খুব সোজা উত্তর আমি দিতে 

পারি। খাওয়াতে যান্--যদি সে কান্না থমা আর খেতে আরম্ত 

করে তা? হ'লেই বোঝা যাবে ক্ষুধায় কাঁদছে । আর বদি খাবার 
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পেয়েও কীদে- তা" হলেই বুঝ তে্ছবে তার কোনও শারীরিক 

অনুস্ততা আছে। তখন ভাকে জিদ কারে খাওয়ানো খুব 

খারাপ । এইটকু মনে রাখা উচিভ যে বাস্তবিক ধা (পেলে 

এমন কৌনও ঢুষ্ট, ছেলে নেই-যে খাঁবেনা বা এমন কোনও 

শান্ত ছেলেও নেই যে ন্গুধা ন। গাকুলেও নীরবে খাবে। 

খ।ওয়াকর সমম্ন জননীরা আরও একটা ভুল করেন-_ 

(বট শশুর পঙ্ষে একফেলারেই স্বাস্যিকর নয় | স্টৌ হচ্ছ দুধের 

সঙ্গে চিনি মেশানো! লুই কুনে 07908 70070) ভার 

€1১980716 01 (1011৮ (শিশু পালন  পুস্মকে লিখেছেন, 

5091 টানেল 90000110৮60 00] 609 11)00]7, 

2100. 01190 19101711019 27 0৭1)6018] 08067 17 801010121 

1051001/, 1 ]টিডউ108তা 880] এছ 10) 000) 0109 

0771138101 ০01. 8002৮ 17) 0010. 50 01 1:9211100” অর্থাৎ 

“টিনি মেশালে শিশু বেশী খায় (মিষ্টি লাগলে লোভে প'ড়ে 

খেয়ে ফেলে) এবং সহজেই বোঝা যায় বে এই বেশী 

খাওয়াটা কুত্রিম উপায়ে শিশু পালনের কুকল বা বিপদ বিশেষ । 

শিশুর খাগ্ভ থেকে চিনিটা বাদ দিলে এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি 

হ'তে দেখিনি |” ূ 

অতএব শিশুর আহী্য থেকে চিনি একেবারে বাদ দিয়ে 

দেওয়াই উচিত। 
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সাবু, বালি, এোরুট ইত্যাদি খাওয়ানো চলে ; তবে 

চিনি ব্যতিরেকে । ডাক্তার ব্রড্বে্ট বলেন, ওট মিল্ শিশুর 

অতি উল্তম খাগ্ভ । অ:মরা পরীক্ষা কোরে তার কণার সত্যতা 

উপলন্দি করেছি, এবং আমার পাঠক পাঠিকার বিজ্ঞপ্তির জন 

লিখছি যে সাবু ইত্যাদি অপেক্ষা ওট মিল্ (008015015 10190 

0৪) ঢের স্শ্ধাদু খাপ তথা লঘুপাচ্য । 

তব খাওয়া বা অখাদা খাওয়ার পরিণাম 

হতিপূর্বে বলা হয়েছে তৈয়ারী করা বাজারের খাদ 

( মল্টেড মিক ইত্যাদি ) শিশুর পক্ষে অখান্ভ। এবং অধিক 

আহারও হানিকর। এখন মেই অধিক ভোজন বা অথাদ্ভ 

ভোজনের পরিণাম কি দাড়ায় সেই সম্বন্ধে একট আলোচনা 

করবো । 

অধিক ভে(জনের ফলে শিশুর হজম শক্তির হাস হয়_ তা" 

থেকে বহু প্রকারের পীড়াও হ'তে দেখা যায়; আর যখন পীড়া 

না হয় তখন শিশুর বেশ নাছুস্-নুছুস, গোলগাল চেহারা হ'তে 
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দেখ! যায় । জননী ব আত্মীয় স্বজন হনে করেন নি€ বুঝি খুবই 

স্বাস্থ্য সম্পন্ন হ'চ্ছে। প্রকৃত পক্ষে কিন্ত শিশ্র এ নাদুস-্ুদুস, 

হওয়া একটা রোগ বিশেষ । * 

স্বভাবের নিয়মে খাচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ভাগ মল মূত্র 

আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় এবং প্রয়োজনীয় যেটুকু, 

সেটুকু রক্তের সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে শরীরের পুষ্টি সাধন করে । 

সহঞ্জ সরল ভাবে স্বভাবের পথে জীবন ঢালিত হ'লে অনুপযোগী 

অপ্রয়োজনীয় পদার্থ শরীরের মধো থেকে নিয়মিত ভাবে বেরিয়ে 

যায়। কিন্ যদি অস্বাভাবিক ভাবে অপ্রিক খাস ব| ভখাগ্ভ নিয়মিত 

ভাবে দেওয়া যায় তা' হ'লে শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র গুলি বিকল ভয়ে 

পড়ে ; কলে বিসদৃশ পদার্থের কিছু কিছু অংশ নিতাই শরীরের 

মধ্যে জমা হ'তে থাকে এবং দেহকে স্থুলাকার কোরে তোলে । 

স্বৃতরা"_ অস্বাভাবিক মোটা হওয়াটা_শ্রাস্থ্যের লক্ষণ. নয়_ 

রেগের পরিচায়ক 

এখন আমরা দেখ বো-কেমন কোরে বিসদুশ বস্তু জমা 

হ'য়ে শরীরকে ভারগ্রস্ত ( 0170010109797 ) করে। অপ্রয়ো- 

জনীয় বিসদৃশ বস্ত্র প্রথমে মল-ভাণ্ডে ঝ মুত্রভাণ্ডে আশ্রয় নেয়। 
| 



২৬ শিশু-চিকিৎস। 

কিছু দিন এই ভাবে শরীকে সঞ্চিত থাকার ফলে তা” থেকে 

একটা উত্তাপ স্ষ্টি হয়। পরে দেই উত্তাপ একটা গ্যাসের 

আকারে শরীরের অণুপরমাণুতে ব্যাপ্ত হ'তে থাকে । এই ব্যাপ্তি 

শরীরের যে অংশে অধিক পরিমাণে ঘটে সেই অংশটাই বিকল 

হ'য়ে পড়ে এবং সেইখানেই ক্ষীতির আকারে বিসদৃশ বস্তু সারের 

(47710007011) ) লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় । 

বিসদৃশ্ বস্ত্র. জমা হ'য়ে পরিণামে শিশুর দেহ কত রকমে 

বিকৃত ক'রতে পারে নিন্দে তার তলিকা দেওয়৷ হ'লো। 

(১) জর্বব দেহ মোটা । ( ২) অত্যন্ত বড় মাথা । '৩) ফুলো 

ফুলে কপাল। (৪) নাক মোটা । ( ৫) মুখবিবর খোলা মত। 

(৬) গল! লম্ে ছোট এবং আয়তনে মোটা । (৭) তলপেট 

উচু যাকে ভুঁড়ি বলা যায়। (৮) হাত পা অস্বাভাবিক 

মোটা । (৯) চোখের আশ পাশ পুরুষ্টট। (১০) দাড়ির 

তলায় আর একটী দ্বিতীয় দাড়ির মত চ'ম্ড়। কুঁচকে থাকা 

ইত্যাদি । 
এ সব ছাড়া আরও বহু আকারে (1577001000182000 ] 

বিসদৃশ বস্ত সারের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা শরীরের কোনও 

অঙ্গ বিশেষে আব. প্রভূতি থেকে বা এমনই স্বাভাবিক নিয়মের 

আন্চ কোনও ব্যতিক্রম হওয়া থেকে। 



শিশুর স্লান 

শিশুদিগের স্নান সম্বন্ধে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় বাখালচন্ত্র 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনী নিচ একটা প্রবন্ধ “স্বভাবের 

পথে” মাসিক পত্রিকার আধাট, ১৩১৪ সংখ্যায় বেরিয়েছিল; 

সেইটাই নিন্নে নন পুনফু্রিত করলাম। তবে এতে স্নানের সময় 

যা নির্ধারিত হ'য়েছে, রুগ্ন শিশুর পক্ষে.ত| বেশী বা কম করতে 

হবে। 7090)86100 ( বাথের পরিমাণ ) নিদ্ধারণ রোগী 

বিশেষের অবস্থা অনুসাঁরে ক'রতে হয়। সেটা নির্ভর করে জীবনী- 

শক্তির ( 168118 ) উপর। 

«“পন্িশু জল্মাবার প্রথম দিন থেকেই তাঁকে 

সকাচিল একবান্ন এবং সন্ধ্যান্ন পুর্ব একবার 

এই দুস্বার কণ্ন্ে স্বান করাঢেত হনে 1. 

“*জঙ্মান্বান্ম পন্নম এক সাস পর্যাক্ঞ আনেন 

ব্যবস্থা - 

“প্রথমে একবার ঈষ গরম জলে নান কিয় ভারপর 



২৮ শিশু-টিকিৎসা 

তাড়াতাড়ি ঠাপ্ত। জলে বেশধকোরে গা' রগ্ড়ে সমস্ত দেহটা ধুইয়ে 
দিতে হবে। এই রূপ স্নান চর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে 

হবে। 

“সকালে 'ও বিকালে ছু'বেলাই এ একই প্রকারে স্নান 

করাতে হয়। 

“একমাস বয়স হব পন্ম আানেক্ 

ন্বযন্বস্ডা 

“সন্তান আন্দ।জ এক মাসের হ'লে তখন তার জন্য একটা 

ছে1ট বাথ, টব দরকার | সেই বাথ টবের ৩।৪ ইঞ্চি ঈষৎ গরম জল 

দিয়ে ভণ্তি কোরে তার মধ্যে শিশুকে প্রথমে ছু' মিনিটের স্নান 

করাতে হবে। পরে সেই গরম জলটা বদলে ফেলে এঁ টবের 

মধ্যে ৩৪ ইঞ্চি পরিমাণে ঠাও। জল দিয়ে ২৩ মিনিটের মধ্যেই 

আবার ঠাণ্ড! জলের স্নান শেষে ক'রতে হবে । 

“এই রূপ সান সকালে ও সন্ধ্যার পূর্বে দৈনিক ছু'বার 

কোরে করাতে হয় । 

“শিশু জন্মাবার পর থেকে এই ভাবে বাথ, দেবার ব্যবস্থা 

কালে ক্রমশঃ শিশু সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা জলে বাথ, ক'রতে অভ্যস্ত 



শিশু-চিকিওসা ' ২৯ 

হবে এবং তখন সে গরম জলে বাথ, ঠকেবারেই পছন্দ ক'রবে না। 

“এই রকম ঠাণ্ডা জলে বাগ করার ফলে শিশুর কখনও ঠাণ্ডা 

লেগে অস্থখ হবার সম্ভীবন! থাক্বে না। 

“যে ঘরে বাথ, করানো হবে সে ঘরের তাপ যেন ৭০ ডিগ্রির 

চেয়ে কম না হয় । আমাদের দেশে গ্রীপ্মকীলে অর্থাৎ চৈদ্র থেকে 

আশ্বিন মাস পধ্যস্ত ঘরের তাপ ৭০ ডিগ্রির মধ্যেই থাকে । শীত 

কালে বা বর্ষার দিনে দরজা, জানালা বন্ধ কোরে বাথ দিলেই 

উক্তরূপ উত্তাপের মধ্যে বাথ. দেওয়ার কাজ চ'ল্তে পারে। 

“সরিষার তৈল, বা অন্য কোনও রূপ তৈল অথবা সাবান 

মাখিয়ে শিশুর লোমকুপগুলি বদ্ধ করা কোনও মতেই যুক্তিযুক্ত 

নয়। তৈল ব্যবহার করা হ'লে তা” ঘষে ঘষে গা! থেকে তুলে ফেলা 

উচিত ।” 

এক বছচন্নপ্ন তেগী বয়০সন্ব পর বাথ 

ব্যবস্থা 

এক বছরের বেশী বয়সের শিশুকে বাথ, টে বসিয়ে 

ঠাণ্ডা জলে ৫ থেকে ১০ মিনিট পধ্যন্ত হিপ.বাথ, দিয়ে পরে সম্পূর্ণ 

বাথ. করানো বিধি। তখন গরম জলের দরকার হয় ন|! 



৩০ * শিশু-চিকিৎসা 

ঠাণ্। লাগার ভয় আযম্মাদের দেখে বড় প্রল। মায়েরা 

কথায় কথায় বলেন, “ঠাপা লাগাস্নি--সর্দি হবে” এই 

কথাটার একটু মীমাংসা দরকার । সর্দির কারণ কি? সন্দির 

কারণ ঠাণ্ডা লাগা নগ্ন । সপ্দি হয় গরম থেকে । পেটে প্রণমে দূষিত 

পদার্থ জমে পরে তা" থেকে এক প্রকার গরম গ্যাস, ওপর দিকে 

উঠতে থাকে । তেমন সময় ঠাণ| লাগলে হয় কি-_সেই গ্যাসটা 

জলীয় পদার্থে পরিণত হয়। সেই জলীয় পদার্থই সর্দিবা কফ, 

নামে অভিহিত হু'য়েছে। গরম জলের গ্রীম্ বা ভাপের দৃষ্টান্ত 

থেকে এটা সহজে বোঝা যাবে। খুব জোরে যখন ট্টীম্ 

বেরিয়ে ওপর দ্রিকে উঠ্তে থাকে, সেই সময় বাইরের শীতল 

বাসুর সংস্পর্শ পেলেই সেটা! জল হ'য়ে যায়। ঠিক সেই রকমেই 

স্দিরূপ জলীয় পদার্থের হৃষ্ি। স্থতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে 

সদ্দির কারণ ঠাণ্ডা লাগ! নয়-আগল কারণ তার পেটের 

অস্বাভাবিক উত্তাপ যা থেকে গ্যাসের উতপত্তি, হ'চ্ছে। বৈজ্ঞানিক 

উপায়ে বাথ, করালে মল ফুত্র আকারে শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত 

বিসঘৃশ পদার্থ নির্গত হয়ে যাবে এবং সপ্দির বা নিউমোনিয়ার 

ভয়ও ধ্াকৃবে ন। 

হত. জুট (4. 58৪6) বলেছেনঃ 509 06 7০011 



শিশু-চিক্ষিস ৩১ 

01)110. 91300101770 19067 10৩৯ 72,91160 আ16, সাও) 

ফা261, 10 09806 19006] 09 21%60 ৪, 00108 0010 1১801) 

৪80 0168820106৮, 'নবজাত শিশুকে আর গরম জলে বাথ, 

কর!বার দরকার নেই বরং তাকে অতি অল্প সময়ের ঠাণ্ড। জলের 

বাথ, দেওয়া হবে।” একথাটা আম অবশ্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করি 

না। গরম ও ঠাণ্ডা জলে উল্লিখিত রূপে বাথ, করালেই শিশু 

বেশী আরাম পায় এবং শুভ ফলও ফলে। এখানে বয়সানু- 

ক্রমে ষে বাথ, বিধি সমিবেশিত হ'লো, রোগ চিকিৎসা অধ্যয়ের 

বাথ, কথাটা থেকে রোগী বিশেষের বয়সানুক্রমিক স্নান বিধি 

পাঠক পাঠিকাকে বিচার ক'রে ধ'রে নিতে হুবে। 

শিশু রোগের কারণ 

“11096 111197168 920697 079 ছা0110 9100100016.৮- 

[40013 1€012176. 

মহাত্মা লুইকুনে বলেছেন, “অধিকাংশ শিশুই শরীরে বিসদৃশ 
পদার্থ নিয়ে জগতে প্রবেশ করে ।” এ কথার সার্থকতা 

কোথায়? 



৩২ শিশু-চিকিৎসা 

শিশুর মুখাবয়বের গঠন লাধারণতঃ মাতা ব| পিতার মতই 

হয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। 

বাইরের অঙ্গ সৌষ্ঠটবে যেমন পিতা মাতার গঠন সাদৃশ্য দেখা যায়, 

শরীরাভ্যন্তরের যন্্গুলিও যে তেমনই অম-সাদৃশ্যে গঠিত তা' 

নিঃসস্কোচে বলা যেতে পারে । তা? হ'লেই পিতা বা মাতার যে 

রোগ থাকে শিশু শরীরেও সে সবের অল্প বিস্তর বিস্তৃতি হওয়া 

কিছু অসম্ভব নয়। পিতা মাতার শরীরের যে যে অংশ 

17700109780 (বা! বিসদৃশ বস্তুর প্রকোপে পরিবদ্ধিত) শিশুরও 

সেই সেই অংশে অধিকাংশ স্থলে তেমনই স্ফীতি দৃষ্টিগোচর 

হয়। স্ৃতরাং লুইকুনের কথাটি একান্ত অবান্তর বলে উড়িয়ে 

দেওয়া চলে না। 

অনেক কারণেই শিশুদের রোগ হ'ত্বে পারে । তবে জর্বৰ 

প্রথম এবং প্রধান কারণ এই বংশানুক্রমে প্রাপ্ত ব্যাধি (12119]- 

6900৪)। সচরাচর দেখা যাঁয় হাঁপানি রোগীর সন্তান হাপাঁনিতে, 

ক্ষয় (211611918) রোগীর সন্তান ক্ষয় রোগে, অজীর্ণ রোগগ্রন্তের 

সন্তান অজীর্ণে আক্রান্ত হয়। শিশুকাল থেকে জল-চিকিৎসা 

মতে চিকিতসিত হ'লে এই সব বংশানুক্রমিক অনিবাধ্য ব্যাধির হাত 

£খরে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
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শিশ রোগের অন্যতম কারণ সূর্ৃতকাগারের অপরিচ্ছমতা। 

বাঙালীর বাড়াতে সূতিকাগার কর! হয় সব চেয়ে জঘন্য শালে। 

হাঁওয়। বিহীন ( [1)21)01)% ) ঘরটাতে। নবজাত শিশুর যে 

এতে কিরূপ স্থাস্থ্যহানি হয় বা প্রসূতিরও কি দুরবস্থা হয় তা" 

আমরা একবার ভেবে দেখি নাঁ। শুচিতা রক্ষার জন্যই এরূপ 

বাবস্থ। । এর আনুসঙ্গিক আরও বাবস্থা আছে যথা শত ছিন্ন 

নোংরা কীথায় শিশু 9 প্রসূতির শয্যা, অবাবহায্য থালা বাটীতে 

প্রসূতির আহার ইত্যাদি। শুচিতা বড় নান্গাস্থা বড? আজ 

কাল অবশ্য অনেক বাড়ীতে ওরই মধ্যে একটু ভাল ব্যবস্থ! 

দেখ! যায় কিন্তু যতখানি ভালর দরকাঝ ততখানি আবধি এখনও 

পৌছায়নি। 

স্ানের অভাবও শিশু রোগের কারণ। সাধারণতঃ দেখা 
যায় সৃতিকাগারে যে পরিমাণে সেক তাঁপের ব্যবস্থা হর তার 

তুলনায় স্নান করানো হয় না বললেই চলে। শিশু ও প্রসূতি 

উভয়কেই রীতিমত দিনে দু'বার বাথ্ করান উচিত। প্রসূতির 

বাথের ব্যবস্থা শুধুই ঠাঁণ্ড জলে ২০ মিনিট হিপবাখের পর 

সম্পূর্ণ বাথ, এবং শিশুর উল্লিখিত রূপে গরম ও ঠাণ্ডা জলে 

একটার পর একটা! (4১166207601) )। 

৫ 
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টাকা : ড8900109067 ) দেওয়া বিধিও শিশু রোগের 
একটা প্রধানতম কারণ। অথচ এ সম্বন্ধে এমনই কড়া 

ব্যবস্থা ষে টীকা না দিলে পিতা বা অভিভাবকের কাছ 

থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। এই কুসংস্কার পূর্ণ বিষ- 

প্রয়োগ বিধি উঠে না গেলে দেশের মঙ্গল নাই। 

টাকা দেওয়া হয় বসন্ত রোগ নিবারণ করতে । কিন্তু টাকা 

দেওয়ার অব্যবহিত পরে বসন্ত রোগ আন্রমণের বহু উদাহরণ 

আমরা! পেয়েছি । তা' হ'লে এই টাকা দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? 

বরং শরীরের মধ্যে বাইরের একটা বিষ পুরে দিয়ে সুস্থ শরীরকে 

ব্যস্ত করা। টীকার বিষ থেকে হেন রোগ নেইযা হ'তে পারে 

না। সকল প্রকার চর্মরোগ থেকে আরম্ত কোরে বিসর্গ, উপদংশ, 

প্লীহা যকৃতের ব্যাধি এমন কি কুষ্ঠ বা যন্ষণ পর্য্যন্ত হ'তে দেখা 

যায়। 

বসন্তের প্রতিষেধক রূপে টীকা দেওয়া প্রথা বহুদিন 

থেকেই প্রচলিত হ'য়েছে। মানুষেক্স বসন্ত বীজ থেকে 

আগে যে টাকা (0009188010 ) দেওয়া হ'তে৷ সেটা 

বাউল! টাক! নামে পরিচিত ছিল। এখন মনুষ্যের বীজ 

ছেড়ে গ্রোবীজে টাকা দেওয়া হয়। 
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টাকার লিক্ষ, এমনই নৃশংশ ভাবে প্রপ্তত করা হয় যে 
তা' শুনলে এই প্রথ। অচিরে উঠয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় বশে 

মনে হয়। ত্বস্থ গে বশুমের পেটে অন্ত্রাধাতে শত শত ক্ষত 

সষ্টি কোরে তাতে বসন্ত বীজ নিক্ষেপ করা হয় এবং সেই ক্ষত 

যখন বসন্তের গুটার আকার ধারণ কোরে ভূমো ডূমো হ'য়ে 

ফুলে ওঠে, সেইগুলি চিরে পুঁধ বার কোরে তা" থেকে এই 

লিম্ফ তৈরী হয় আর তাই আবার আমাদের দেহে সঞ্চারিত 

করা হয়। 

এই বীভৎস প্রক্রিয়ায় লব্ধ উতকট বিষ কখনও শিশুর 

মঙ্গল ক'রতে পারে না) বরং অমঙ্গলই ঘরে ডেকে আনে । 

খাদ্য সমস্যা থেকেও শিশু রোগ উৎপন্ন হয়। ইতিপূর্বে এ 

সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা! হয়েছে । বদ হজম হ'লে হেন 

রোগ নেই যা হ'তে পারে না। 

শিশুর সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থা 

জন্মাবার পর শিশুর গায়ের উত্তাপ প্রথম দিন ১০০০ 

ডিগ্রি, এবং পরে ৯৮০ ডিগ্রি থেকে ৯৯০ ডিগ্রি পধ্যন্ত থাকে। 

এর ব্যতিক্রম হ'তে দেখা! গেলে বুঝতে হবে শিশু অন্থস্থ হ'য়েছে। 
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নাড়ীর গতি ছু'বছর॥ বয়স পধ্যন্ত প্রতি মিনিটে ৯০ 

থেকে ১২০ বা ১৩০। ছুব্ছরের পর ১০০ বা কখনও 

কখনও ৮০ পর্যন্ত হয়। নাড়ীর মন্দ গতি মেনিগ্জাইটিস্ 

(1019910010৮ [10010001015 ) রোগের পরিচায়ক । প্রতি 

মিনিটে ৪০ বা ৫০ গতি হ'লে বুঝতে হবে এই রোগ 

আক্রমণ ক'রেছে। 

প্রতি মিনিটে শিশুর শ্বস প্রশ্থাস ৩৫ থেকে ৫০ বার 

পথ্যন্ত বয়। দু'বছরের পর &০ বার। ঘুমের সময় সংখ্য 

অনেক কমে যায়। 

শিশুর জিভ, যদি ক্রেদ যুক্ত এবং সারা মত দেখায় 

তা” হলে বুঝা যাবে শিশু অজীর্ণ রোগে ভুগছে বা তার 

অন্ব্ের ক্রিয়ায় কোনও ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। এরর্প 

ক্লেদ পূর্ণ জিভের রঙ যদি হল্দে দেখ! যাঁয়__বুঝতে হবে 

যকৃতের ব্যাধি, লাল হ'লে সান্নিপাতিক জ্বর বা পাকস্থলী 

অথবা মুখম গুলের পীড়া । 

শিশুদের ভাযা নেই; স্থতরাং তাদের বাইরের চেহারা 

দেখেই বুঝতে হবে সে সুস্থ কি অস্ুস্থ। মাথার ব্যাধিতে 

»শিশু কপাল কৌচকায়, স্থির বা শূন্য দৃষ্টিতে চায়। হৃদ 
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রোগে বা ফুসফুসের পড়ায় নায্নাপুট ক্ষীত দৃষ্ট হয় এবং 

মুখের উপর একটা নীল আভা ফুটে ওঠে। ফুসফুসের 

দাহ জনিত পড়ায় মল মুত্রের রউ লোহিতাভ হয়। 

স্লভাবে আমি এগুলি পাঠক পাঠিকার সমক্ষে ধরলুম। 

শিশুর সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা বিচার করবার জন্য এই জ্ঞান- 

টুকুর দরকার । এর পরে শিশুদের ঘত রকম রোগ সাধারণতঃ 

হ'তে দেখা যায় তার লক্ষণ, চিকিতসা এবং পথা লিপি 

বন্ধ ক'রলুম। ্ 

মানসিক ব্যাধি 

হতিপূর্বেবেই বল! হয়েছে মনের উপরই নির্ভর করে শরীরের 

স্বাস্থ্য । অথচ আমাদের দেশে শিশুর যে একটা মন আছে ব! 

সেই মনটাকে সর্ববদা যতু সহকারে উৎফুল্ল রাখৃতে হবে এ কথাটার 

উপর কেউই চিন্তা দিতে চান্ না। 

মনকে সম্মান কর! চুলোয় যাক্--জনক, জননী, আত্মীয় 

স্বজন সকলে মিলে বরং শিশুর মনটাকে ন্েহের পরাকান্ট! 
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দেখিয়ে ভেঙে চুরে বিদ্বস্ত কোরে খাকেন। কোনও কোনও শিশুর 

চেহার! পাকানো পাকানো অর্থাৎ শক্ত অস্থিচন্মসার দেখা যায়। 

সেই সব শিশু মানসিক ব্যাধিতে ভুগ্ছে বুঝতে হবে। অনু- 

সন্ধান ক'রূলে দেখা যায় সেই শিশুদের জনক জননী শিশু মনের 

কোনও ঝৌক না মিটিয়ে নিজেদের স্থবিধা মত না ঝৌক্ মত শিশু 

পালন করেন। শিশু কোনও বায়না ধরলে তাকে মেরে হোক 

বকে হোক তারা নিবারণ কোরে থাকেন। ফলে শিল্ুর অন্তরে 

একটা অস্বাভাবিক রাগের শ্থষ্টি হয়; এবং অনবরত এইরূপ 

ব্যাভ।র পেয়ে মনে মনে সে পরমাতীয় পিতা মাতাকে শত্র-জ্ঞান 

ক'রতে থাকে । তারা যে খাবার দেন পেটের জ্বালায় হয়তো সে 

খায়-_কিন্তু শক্রর হাতের খাগ্ি বলে বেশ তৃপ্তি সহকারে খেতে 

পারে না। স্তরাং তা স্থচার রূপে পরিপাক হয় না এবং 

সেইজন্য শিশুর চেহারাও দিন দিন পাকিয়ে যায়। 

এ বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষ যত্রু নেওয়া উচিত। শিশুর 

মনের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। যদি 

কোনও খারাপ ঝেৌঁক্ তার নিবারণ ক'র্তে হয়-_আগে কিছু 

পরিমাণে তা” মেটাতে হবে এবং পরে--ধীরে ধীরে সেটা কাটিয়ে 

দিতে হবে। তার সহজ উপায় হ'চ্ছে শিশুর সাম্নে এমন . কিছু 
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নতুন জিনিষ (খেল্ন! ইত্যাদি) ধর্তৈ হবে যা দেখে সে তার 

খারাপ ঝৌক্টা আপনিই ভুলে যাবে বা ছেড়ে দেবে। তাকে 

নিজেকে দিয়েই কাজটা করাতে হবে। জৌর কোরে করাতে 

গেলে বিপরীত ফলই ফ'ল্বে। 

প্রায়ই দেখা যাঁয় মাতা পিতা কথায় কথায় শিশুকে মিথ্য। 

স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন । পরিণাম যে তার কত খারাপ 

সেটা একটু ভেবে দেখেন না। যেমন ধরুন, পিতা হয়তো 

কোথাও বেরুচ্ছেন_-শিশু বায়না নিলে সঙ্গে যাবে। জননী 

বল্লেন, “গাড়ী নিয়ে আস্ুক-_তারপর আমরা সববাই যাপো।” 

পিতাও ঝ্লেন--তিনি গাড়ী আন্তেই যাচ্ছেন। অথচ কাধ্যতঃ 

গড়ীও এলো না-_শিশুরও বাইরে যাওয়া হলো না-_কেবল 

পিতার কাধ্যটুকু সিদ্ধ হ'লো। এই মিথ্যা ব্যবহার কিন্তু 

শিশুর মনে একটা কুসংস্কার সৃষ্টি ক'রে দিয়ে গেল। 

এইরূপ মিথ্যা আচরণের ফলে সে পিতা মাতাকে আর 

বিশ্বাস ক'রতে পারে না এবং নিজেও শিখে রাখে যে 

এই রকম মিথ্যা ব্যবহার বুঝি ক'রতে হয়। 

সেই শিশু এ মিথ্যাটুকু আশ্রয় কোরে বড় হয় এবং 

জগতের সঙ্গে ব্যবহারেও সে উদার মনে উদার প্রাণে 
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চল্তে পারে না। মিথ্যা? আচরণই যার জীবনের ভিত্তি 

সরলতা! তার কাছ থেকে বহু দূরে স'রে যাবেই। তা' 

হ'লে দ্রেখা গেল মিথ্যা স্তোকু দেওয়া_-যেটাকে আমরা 

নগণ্য, তুচ্ছ ব'লে মনে করি__সেইটা কত বড় ক্ষতি কোরে 

দেয় কতখানি শক্র হ'য়ে দাড়ায়। 

আমাদের দেশের সমস্ত জনক জননী আজ এই 

অপরাধে অপরাধী এবং দেশও সেইজন্য মিধাচারে ভ'রে 

গেছে। জাতির উন্নতি ও দেশের কল্যাণ করতে হ'লে-_ 

চাই স্তুস্থ সবল সত্যবাদী সন্ভান। এবং এখন থেকে সেই- 

টাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

৩ জু 
2উ গৃ 



শিশু রোগ সমুহ ও তার প্রতিকার 





রোগ চিকিৎসায় সাবধানতা 

সান (ছিপ-্বাথ ও ০হাল-ন্বাথ,) 

শিশুদের রুগ্ন অবস্থায় সান করাবার সময় । বিশেষ 

সতর্কতার প্রয়োজন। খোল! হাওয়ায় কখনও স্নান করাতে 

নেই। দরজা জানালা বন্ধ ক'রে ঘরের ভেতর স্নান করানে৷ 

উচিত। 

“শিশুর 'লাণ” অধ্যয়ে বয়সানুক্রমে যে সান বিধি সনিবেশিত 

হয়েছে সেই নিয়ম যত্বের সহিত পালন ক'রতে হবে। 

অল্প বয়স্ক ন্অর্থা এক বগসরের কম বয়সের শিশুদের 

ন্নানে ঈষদুষ্ত গরম জলই বেশী সময় ব্যবহার ক'রতে হয় 

এবং শীতল জল ছু' মিনিট বা তিন মিনিট প্রয়োগ করেই 

ম্লান শেষ ক'রতে হয়। | | 
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স্নানের পর বেশ ভাল, ক'রে শিশুর গায়ে চাপা দিয়ে 

শুইয়ে দেওয়া উচিত অথবা জননীর কোলের মধ্যে কিছুক্ষণ 

রাখা কর্তব্য । 

ক্ষেত্র হিসাবে স্নানের পরিমাণ কম বেশী করতে হবে। 

সেটা চিকিত্সকের বিচারের উপর নির্ভর | 

পাইন বাথ, 

শিশুদের হিপ-বাথ, দিতে গেলেই কম বেশী স্পাইন 

বাথের কাজ হ'য়ে যায় কেন না তাদের নেরুদণ্ডে জল 

লেগে যাই । স্মতরাং এ পুস্তকে স্পাইন-বাথ, ব্যবস্থার 

বিশেষ উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন বোধ করিনি। 

সিজ-ন্বাথ, 

সিজ-বাথ, সম্বন্ধে লতুন ক'রে বল্বার কিছুই নেই। 

তবে যে সব সোগে আমি সিল, বাথ ব্যবস্থা দিইনি অথচ 

মী ভিদাবে কারও প্রক্রাবের গোলমাল বা বিকার অবস্থা 
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উপস্থিত হ'তে দেখা গেল, সেরূপ (কিত্রে সিজ, বাথ, ব্যবস্থা 

দেওয়া চিকিৎসকের কর্তব্য হবে। 

স্ীম্-বাথ, 

খুব ছুর্বল রোগীদের ্রীম বাথ দেওয়া একেবারেই 

উচিত নয় | ছুর্দবল অবস্থায় গ্রীম-বাগ-দিলে অনেক সময় 

রোগীর জীবন মরণের প্রশ্ন উপস্থিত হ'তে পারে । সেইজন্য 

কোনও রোগে ্রীম-বাঁধ, ব্যবস্থা দেওয়া থাকলেও রোগী 

হিসাবে সেটা দেওয়। না দেওয়। চিকিৎসকের বিচাধ্য । 

স্থানীয় (5০৫81) গ্টীমবাথ, ছুর্ধল রোগীকে দেওয়া চলে । 

সান.বাথ, 

সান্বাথ, জম্বন্ধে ্টীম্-নাথের অঞ্জারূপ বিচারই ক'রতে 

হবে। তবে ২৩ মিনিটের সাঁন্ বাথে দুর্বল রোগীরও 

বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। 
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হট, কুট, ন্বাথ, 

সকল অবস্থার রোগীকে হট্ ফুট বাথ, দেওয়া যায়। 

হট্ ফুট  বাথের সময় সর্ববাঙ্গে বেশ চাপা দিয়ে দিলে কতক 

পরিমাণে গ্টীম্ বাথের কাঁজ পাওয়া যায়। 

ওয়েট, শিট, প্যান্ক 

ওয়েট শিট প্যাকও সব অবস্থার রোগীকে দেওয়া 

চলে। যে সব দুর্বল রোগীকে গ্রীম্ বাথ. ব্যবস্থ। দেওয়া 

যায় না-£অথচ চিকিতসক চীম্ বাথের কাজ পেতে ইচ্ছা 
করেন--তাদের ওয়েট শিট প্যাক ব্যবস্থ। দিলে আশু ফল 

লাভ কর! যায়। 

সাভীন্ন প্রচলপ 

 সরুল অবৃঞ্ধার রোগীকেই মাটীর প্রলেপ দেওয়। যেতে 

পঁবে।, মাটা প্রয়োগে বিশেষ সতর্কতার প্রায়োজন*হয় না। 
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জল-পডী 

জল-পটী সম্বন্ধেও মাঁটীর অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যায় । 

পথ 

ছোট ছেলেদের চিকিৎসায় সব চেয়ে মুস্ষিল হয় পণ্যের 

ব্যবস্থা ঠিক রাখতে। শিশু তার নিজের শুভাশুভ বিচার 

ক'রতে পারে না_-এবং বাড়ীর অন্য কাউকে কিছু খেতে 

দেখলে রুগ্ন অবস্থায়ও তাই খাবার জন্যে বায়না ধরে। 

অভিভাবকেরাও তার সন্তষ্ঠির জম্/ অল্প কিছুও দিয়ে থাকেন। 

মনে রাখবেন--সেই অল্প কুপথ্যটুকু শিশুর শরীরে বিষের 

জিয়া কোরে থাকে । স্তৃতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা 

প্রয়োজন । 

যদিও উপরি উক্ত প্রয়োগের বিধি নিষেধ গুলি আমার 

পিতৃদেবের পুস্তকে ইতিপূর্ব্বেই লিপিবন্ধ হ'য়েছে তবুও সেই 

গুলি সর্বদা সাধারণের স্মৃতিপথে রাখবার জন্ এখানে 

পুনরুল্েখ করা গেল। 
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তা" ছাড়৷ পিতৃদেবের পুস্তকে এগুলি এক জায়গায় নেই। 

এখানে ওখানে ছড়িযে গাক।র দরুণ ভয়তো কোনও নিষেধ 

বাকা কেভ ভুলে যেতে পারেন। এ বিষয়ে কারও কোনও 

প্রশ্ন থাকলে আমার কাছে রিপ্লাই কার্ডে পন্ধ লিখ বেন-- 

আমি সানন্দে তার উত্তর দানে প্রস্তত থাকবো । 

৩ শ 
রটিউি হি 



নাড়ী পাকা 

লক্ষণ ॥ 

অধারাল অন্ধ্রে নাড়ী কাটলে বা বেশী টানাটানি হ'লে 

নাভীকুণ্ডে প্রদাহ হয় এবং তার সঙ্গে জর দেখ দেয়। ফলে 

নাড়ী পেকে তাতে পৃষঘ বাধে আর কখনও কখনও এ থেকে 

রক্ত দুষিত হ'য়ে চোয়াল আট্কানো (1500 ৪) প্রভৃতি 

কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়। 

চিকিৎসা ? 

এরূপ ক্ষেত্রে দিনে দুই বা ততোধিক বার নাড়ীর ওপর 

গরম জলে ফোমেণ্ট, এবং ছু" তিন বার বা চার বার পলি মাটা 

প্রয়োগ ক'রতে হয়। এ ছাড়া দিনে দু'বার বাথ্ ব্যবস্থা রাখতে 

হয়। ফোমেন্ট বা মাটী প্রয়োগের সময় যথেষ্ট নাবধানতার 

দরকার যাতে নাড়ীটা বেশী নাড়াচাড়। না পায় বা কোনও ক্রমে 

শিশু কষ্ট অনুভব না করে। 
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গ্াথ্য ? 

সুনচুদ্ধ | পসূতি রুগ্ন ভালে কমলা ঝ পাতি লেবুর রস 

অল্প জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো চলে । বেদান!র রসও 

অল্প পরিমাণে দেওয়া! যায় । 

গেড় বা হাণিয়া 

লক্ষণ । 

বেশী কোতি দিলে, বা কীদলে পেটের নাড়ীর ( অন্ধের ) 

কতকাংশ উদর প্রাচীর ভেদ ক'রে বাইরে ঠেলে ওঠে । তাকেই 

গৌড় বলা যায়। 

চিকিৎস17 

সকালে ও বিকালে দুটী বাগ । স্ীন বিধিতে যেমন বলা 

ভ'য়েছে। দুপুরে এবং রাত্রে পেটের ওপর মাটীর গরলেপ। 

পথ | 

স্তন ছুগ্ধ। অল্প জলের সঙ্গে মিশিয়ে পাতি লেবুর বা কমল! 

লেবুর রস। খুব পাতলা কোরে 'ওট মিল গ্রুয়েল। 



সষ্ভে'জত শিশুর শ্বাস প্রর্থাস বন্ধ বা 

মুতবৎ অবস্থা 

(591,111) 

লক্ষণ ! 

প্রসবের পর শিশুর দম বন্ধ হয়ে মৃতবৎ দেখায় । কষ্ট 

পেয়ে দেরীতে প্রসব হ'লে প্রায় এই রকম হয় । প্রসবনালে 

মাথা আটকে গেলে ব| টেনে ভিচড়ে মাথ। বার ক'রলে শিশু 

দুর্বল ভাখে পড়ে এবং মেই জন্য মৃতপ্রায় অবস্থার ভূমিষ্ট হায়ে 

থকে। এ ছাড় কোনও কোনও সময় শিশুর গলায় নাড়া 

জড়িয়ে গিয়ে রক্ত চলাচল নন্গ হওয়ার দরুণ এ রূপ ঘটে 

ভূমিষ্ট হবার আগেই ফুল ছিন্ন হ'লে, বা নাকে মুখে বেশী 

সন্দি জমা হ'লেও এ রকম হওয়া বিচির নয়। এস প্রশ্বাস 

না বইলে শিশুর মুখ নীল বা ফ্যাকাসে হয়ে যায়, অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়, নাড়ী এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কখনও 

সামান্য মাত্র থাকে কখনও বা বন্ধ হতেও দেখা যাঁয়। 



৫২ শিশু-চিকিওস! 

%কিৎ্সা 1 

এ অবস্থায় শিশুকে সঙ্গে সঙ্গে গরম জলের মধ্যে স্থাপন 

ক'রতে হয়। এবং পর মুন্তক্েই আবার ঠাণ্ডা জলে ডোবাতে 

হয়। এইরূপে (20600702001) ) একবার গরম ও একবার 

ঠাণ্ডা জলে বার বার বদলে বদলে রাখতে হয়। তাতেও 

যদি গ্রাস না বয় শিশুর মুখে চোখে ঠা ও গরম জলের 

ঝাপটা দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে তাকে হাতের ওপর 

উপুড় কোরে ধোরে মেরুদণ্ডের ওপর ও নিতম্বের ওপর 

লঘু 'ও খু চপেটাঘাত কারতে হয়। এতেও বদি সাড়া না 

পাওয়া যায় শিশুকে বপিয়ে পধ্যারক্রমে তার হাত ধোরে 

তুলতে হবে ও বসাতে ভবে এবং তার মুখ গহবরে ক দিতে, 

ভবে। ফুঁ দেবার সময় শিশুর নাকটা টিপে ধরতে হয়। 

জোরে ফুঁ দেওয়! উচিত নয়। মুখে বেশী বাতাস নিয়ে আস্তে 

আস্তে ফু দিতে ভবে । এই উপারে প্রায়ই শ্বাস ক্রিয়া 

আরম্ভ হ'য়ে থাকে । এতেও না হ'লে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস 

আন্বার পদ্ধতি অবলম্বন ক'রতে হবে । ধনুষটঙ্কার ([9681109) 

. চিকিৎসায় উল্ত প্রক্রিয়া দ্র্টন্য | 



প্রথম মল মুত্র ত্যাগ 
(700) ) 

লক্ষণ । 

ভুমি ভওয়াব মলম 15 আপনা ১৮5৪ শিশুর মন 

নির্গত হয়। প্রগমবা।র মল ক্াালা বা সবুজ পটে খান? 

আটা আট হতেই দেখ খার।  উমিন্ট ৬ওয়র পৃ 

১০1১৫ ঘণ্টার মধো বাচ্ে প্রশ্ন না ভালে শিশ্ক ছট্, ফড। 

করে ও কাদে। 9 ঘণ্টার মধেো দা 7রক্।র ন! হ'লে 

টিকিতস। কর দরকার | 

চিকিতসা 

ঈষদুপ্?দ জলের ক্াথিটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োগ করা 

উচিত। তা" হু'লেই বান্তে ভ'য়ে যাবে। প্রজার ন| হালে 

ঠা্ডা জলে সিজ-বাথ এবং তলপেটে একটা জলপটা 

দেওয়া বিপেয় । তাতে আঞ্ু ফল লাভ করা ঘায়। 



সগ্যোজাত/শিশুর চক্ষ-প্রদাহ 
(097517177৮8 00510978014) 

লক্ষণ । 

নব-জাত শিশুর চোখ কুলে লাল হ'য়ে ওঠে এবং 

যথেষ্ট ভ্াল! যন্ত্র উপস্থিত হয়। প্রসবের ঢু' একদিন পরে 

অথবা কখনও কখনও কিছুদিন পরে এই রোগ দেখা দেয় । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এত বেশী ফোলে যে শিশুর পক্ষে 

চোখ চাওয়া পধ্যন্ত সম্ভবপর হয় না। ক্রমে চোখ থেকে 

পুষ বেরুতে খাকে এবং চোখের পাত! জুড়ে যাওয়ার দরুণ 

শিশু অনবরত টিকার করতে থাকে। অপরিচ্ছন্নতা 

থেকেই সচরাচর এই ব্যাধি উদয় হয়। জননীর প্রমেহ বা 
শ্বেত প্রদর প্রভৃতি রোগ থাকলেও শিশু এরূপে আক্রান্ত 

হাতে পারে। এ বাধি এমশই ভরানক যে বিশেষ যন্ত্র 
সহকারে চিকিৎস! দ্বারা আশু আরোগ্য না ক'রতে পারলে 

কোনও কোনও শিশু জন্মান্ধ পত্যন্ত হ'য়ে থাকতে পারে। 

চিকিতস' 

সকালে ও সন্ধ্যায় দ্ৰুবার স্নান ব্যবস্থা অবশ্য করণীয়। 

ঈষদুষ্চ জলে প্রত্যহ চার পাঁচবার চক্ষু ধৌত ক'রে দিতে 

হবে। পিঁচুটি যাতে না জন্মায় সেইজন্য চোখের ওপর ঠাণ্ডা 
জলের পটা প্রয়োগ কর! উচিত দিনের অধিকাংশ মময়! 



শিশু-চিকিওসা ৫৫ 

মাঝে মাঝে সেটা খুলে রেখে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা চোখে 
আলো হাওয়! লাগাতে হবে। 

ছু' তিন দিন পরে পরে সান্বাথ, (১৫ 089) এ 
রোগের অমোঘ ওধধ। 

পথ্য ? 

স্ত্ত-দুপ্ধ, ও জল মিশ্রিত লেবুর রস। 

নাক বুজে যাওয়া 
( টোপ ঞেশ0েঘ ()11 11171170১14) 

সর্দি প্রভৃতি কারণে শিশুদের নাক বন্ধ হয়। ন|কের 

ছে'দার মধো অনেক সময় কক, শুকিয়ে পিচুটি আকারে 

এই রোগের স্থ্টি করে। শিশু স্তগ্ত পান ক'রতে পারে 

না, হাঁপিয়ে ওঠে, ভাল ঘুমুতে পারে না এবং নাক থেকে 

এক রকম শব হ'তে থাকে। 

চিকিৎসা? 

দুবার বাথ । তুলো বা পাতলা ন্যাকড়া ভিজিয়ে নাকের 
সঞ্চিত পিচুটি পরিস্কার ক'রে দিতে হবে। 

একদিন পরে পরে হাও মিনিট বা ৪ মিনিটের ্টীম্ বাথ, 
বিশেষ উপকারী । প্রথমেই একটা গ্রীমূ বাথ, দিয়ে চিকিতস 
আরম্ত ক'রতে হয়। 



6৬ শিশু-চিকিওসা 

- পথ্য । 

স্তন্য দ্ধ, জলের সঙ্গে শঙ্পী পরিমাণ মধু । লেবুর রস 
সহ জুল বারে বারে অল্প পরিমাণে যত পেশী খাওয়াতে 

পারা মায় ভাল। | 

মুত্র বন্ধ বা কষ্টে মুত্র ত্যাগ 
(03) বায) 

লক্ষণ ? 

সগ্ঃ প্রসৃত শিশুর অনেক সময় মূত্র বন্ধ থাকে বা কষ্টে 
ফোঁটা ফৌঁটা প্রত্রান নিগতি হয়। সারা দিনে অন্ততঃ ৭1৮ 

বার প্রসাব হওয়। স্বাভাবিক এবং প্রাতিবারে এক আউন্ন 

পরিমাণ হওয়া উচিত। প্রস্াবের গোলমালে পেট ফুলে 

ওঠে, তলপেটে বেদনা হয়, অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা, ক্রন্দন, 

কৌতানি, জবর ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় । 

চিকিৎসা? 

শীতল জলে ১০1১৫ বা ২০ মিনিট ব্যাপী সিজ বাঁথে 
এরূপ ক্ষেত্রে খুব উপক।র দর্শার। তাতেও প্রস্রাব সরল 

না হ'লে তলপেটে গরম ফোমেন্ট ক'রে দিতে হয়। 

পথ্য ॥ 

ডাবের জল পথ্য বিশেষ ফলপ্রদ। ওট্ মিল্, স্তন ছু্ধ 

প্রভৃতি সাধারণ খাগ্ভ দেওয়ায় কোনও আপত্তি নেই। 



কূমিরোগ 
( জা 07%5) 

লক্ষণ 

কূমিরোগ একটা অতি সাধারণ ব্যাধি এবং কম বেশী প্রায় 

সকল শিশুই এ রোগে কোনও না কোনও সময় আক্রান্ত হয়ে 

থাকে। পেটে বহুদিন ধোরে দূষিত মল জমে এই রোগ সৃষ্ট 

করে। প্রায়ই দেখা যাঁয় খাবার অত্যাচারই এ রোগের 

কারণ। রোগ প্রকাশ পেলে বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা! 

করা উচিত। অবহেলা ক'রলে এ থেকে খুব বড় বড় অস্থুখও 

হ'তে পারে। 

চিকিৎস। 

প্রত্যহ ছু'বার মান। অল্প বয়স্ক শিশু হ'লে রোগ আরোগ্য 

না হওয়া পধ্যন্ত প্রত্যহ ক্যাথিটার প্রয়োগে দীস্ত পরিষ্কার 

করিয়ে দিতে হবে। বড় শিশু হ'লে ডুস্ প্রয়োগ করা যেতে 

পারে। তকিড়মিড় করলে বা অন্য আকারের যাতনা হ'লে 

হট্ ফুট বাথ, আশু ফল প্রদান করে | 

সপ্তাহে একদিন সর্ববাহগীন ীম্ বাথ প্রযোধ্য। 



৫৮ শিশু-চিকিৎসা 

পথ 

খাছ থেকে মিষ্টি একেবারে বাদ দিয়ে দিতে হবে। ফলের 

রসে যে মিষ্টি থাকে তাতে কোনও অপকার হয় না। 

কোষ্ঠবদ্ধতা 

(00োবথণশা/শ্শ0েষ ) 

লক্ষণ 

যকৃতের দোষ থেকে সাধারণতঃ কোষ্টবন্ধতার উদ্ভব এবং 

কুখাছ্ থেকেই যকৃতের দোষ আসে | যে সব শিশু সাবু, বালি 

ইত্যাদি বেশী খায় এবং স্তন দুগ্ধ খায় না বা প্রসূতির দৌর্ববল্য 
হেতু পায় না সেই সব শিশুই এ রোগে আক্রান্ত হয়। পিতা- 

মাতার কোষ্টবন্ধতা থাকলেও শিশুতে রোগ অর্শাতে পারে। 

মল শক্ত হ'য়ে যাওয়া নরম মল অল্প পরিমাণে নির্গত 

হওয়া বা কৌত্ দিয়ে বাহে করা সবই কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ । 

কোষ্ঠবদ্ধত! থেকে শরীরে যাবতীয় রোগ উপস্থিত হ'তে পারে। 

স্থতরাং এ ব্যাধি মোটেই উপেক্ষা করবার নয়। 



শিশু-চিকিৎসা ৫৯ 

চিকিৎস) 

ছু'বার স্নান_-সকালে ও বিকালে । দিনে ছু'বার পেটের 

ওপর মাটার প্রলেপ । প্রথম অবস্থায় ঈষদুঞ্চ জলে ক্যাথিটার 

প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার হয় কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার 

খারাপ | 

সপ্তাহে একদিন বা ছু'দিন গ্টীম্ অথবা সান্বাথ । 
পথ্য 

স্তন দুগ্ধ, ওট্ মিল্, ডাবের জল, লেবুর সরব ইত্যাদি। 

এক বছরের অধিক বয়সের শিশুকে দই, ঘোল, লেবুর রস সহ 

ভাতও দেওয়। যেতে পারে। 

উদরাময় 
(10177 0714) 

লক্ষণ 

পাতল৷ দাস্ত হয় ও মলে প্রায়ই দুর্গন্ধ পাওয়। যায়। সগ্- 

জাত শিশুরা স্বভাবতই ৫৬ বার বাহো করে, স্থৃতরাং সেটাকে 

উদরাময় বলা চলে না। একটু বয়স বেশী হলে এবং অধিক বার 

মলত্যাগ করলে উদরাময় বলা যায়। নানাবিধ কারণে 



৬০ শিশু-চিকিতস। 

উদরাময দেখ! দেয়। ত্যাহারের অনিয়মই পেটের অন্থখের 

প্রধান কারণ। প্রসূতির মানসিক উত্তেজনা, অবসন্নতা বা খাব!র 

অত্যাচার থেকেও শিশু এই রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। 

দাত ওঠবার সময়ও পেটের অসুখ দেখা দিয়ে থাকে । 

সছ্ঘ প্রসৃত শিশুর দু'বার থেকে ছ'বার পধ্যন্ত দাস্ত হ'লে 

সেটা রোগ নয়। তার বেশী হ'লে বুঝতে হবে যে শিশু অসুস্থ । 

মলের রঙ সাদা, কালো, সবুজ, হল্দে প্রভৃতি সকল রকমই হ'তে 

দেখা যায় । দত ওঠবার সময়ের উদরাময় অনেক সময় 

পুরাতন ( ০10:0039 ) আকার ধারণ করে। 

চিকিৎসা 

সকালে ও বৈকালে ছু'বার স্নান। এক বছরের বেশী 

বয়সের শিশুর পক্ষে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ব্যাপী হিপ, বাথের 

পর সম্পূর্ণ নান করাতে হয়! এক ঘণ্টা দু'ঘপ্টা পরে পরে 

তলপেটে জলপণী প্রয়োগ করা উচিত। খুব বেশীবার ঘন ঘন 

দাস্ত হ'লে ক্যাথিটার দিয়ে পেট পরিঞ্ধীর করালে অল্প সময়েই 

রোগ কমে আসে। ব্যাধি পুরাতন হ'লে ক্যাথিটার দেওয়া 
নিষেধ । শিশু যদি বার কতক বাস্তে ক'রে খুব দুর্ববল হ'য়ে পড়ে 

সে অবস্থায়ও ক্যাথিটার দেওয়া! চলে না। প্রবল উদরামর়ে স্নান 
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ছু'বারের জায়গায় তিন বার চার বার পর্যন্ত করানো) চলে। 

বেশীবার দাস্ত হ'য়ে হাত পা শিথিল হু'লে হট ফুটু বাথ দিতে 

হয়, তাতে রোগীর অবসন্ন ভাবটা কেটে যায়। ছুর্বলতা বশতঃ 

হাতে পায়ে 0101) ধরলে বা বেঁকে গেলে হাত ও পায়ের 

চেটোয় শীতল জল দিয়ে মৃদু মৃদু ঘর্ণণ ক'রতে হয়। 

পথ্য 

মাই খাওয়৷ ছেলেদের পক্ষে স্তন দুগ্ধ, ডাবের জল, মিছরীর 

সরব, লেবুর সরব । প্রসূতির অন্ুখ থাকলে স্তন দুগ্ধ বন্ধ 

কোরে দেওয়াই বিধি । এরূপ ক্ষেত্রে শুধু শিশুর চিকিৎসা 

বা পথ্যের যত্ব নিলেই ফল ফলে না। প্রসুতিকেও ধরাকাটের 
ওপর রাখতে হয়। তাকেও পথ্য বিচার ক'রে চল্তে হবে 

এবং ছু'বেল! নিয়মিত বাথ নিতে হবে। 

শুল বেদনা বা পেট কাঁমড়ানি 
(007710 ০ম হাঘান/9) 

লক্ষণ 

অনিয়মে খাওয়া, অতি ভোজন বা দূধিত মাতৃ স্তস্ত পানে 

এ রোগের উৎপত্তি। বয়স্থ শিঞ্দের যা তা খাওয়া থেকে এ 
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ব্যাধি আসে। অস্থিরতা, বমন, উদগাঁর ওঠা, বাঁয়ু নিঃসরণ, ক্রন্দন 

প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হ়্। যন্ত্রণা আরম্ভ হ'লে শিশু পেট 

শক্ত করে, হাটু গুটিয়ে পেটের ওপর চাপ দিতে চেষ্টা পায় বা 

অনেক সময় হাত পা ছোড়ে । কখনও কখনও পেটের মধ্যে 

গড় গড় শব্দ হয় বা ফাপও দেখা দেয়। মুখের ওপর একটা 

যাতনার ছায়া পড়ে। সেট! এত পরিস্ফুট যে সেই সময় যে কেউ 

তার মুখের দিকে চাইবে সেই সেটা লক্ষ্য করতে পারবে! 

চিকিতসা 

দু'বার স্নান। স্নানের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। 

মাটার প্রলেপ বেদনার সময় অদ্ভুত কাজ করে। ছু'পাঁচ মিনিটের 

মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা বিদুরিত হয়। উদরের ওপর একবার গরম 

ও একবার ঠাণ্ড জল (/১18907960] ) দিলে যত কঠিন 

আকারের ব্যাধিই হোক প্রশমিত হবে। লোক্যাল ষ্টীম্ ( অর্থা 

পেটের ওপর ) যথেষ্ট ফল দর্শায়। ্টীম্ যদি দেওয়া হয় তাহলে 

তার পর-মুহূর্তেই হয় একটা জলপটা নয় মাটার প্রলেপ প্রয়োগ 

করতে হবে। কম সময় ব্যাপী স্নান (7384978 01 81701% 

001:80101 ) তিন চার বার ব্যবস্থা করা উচিত। 

পথ 

লেবুর সরবত, মিছরীর সরবত, স্তন্য ছুগ্ধ ইত্যাদি । 



পিং কাঁসি 

(70021 000০7 017 11713770১১১) 

লক্ষণ 

কাস্বার সময় একটা বিশ্রী হুপ, হুপ, শব্দ হয় বলে এ 

রোগের নাম হয়েছে হুপিং কাসি। এ ব্যাধি শিশুকে একবার 

ধরলে বড় সহজে ছাড়তে চায় না। এ ব্যাধির বিশেষত্ব এইটুকু 

যে বাড়ীতে যদি একাধিক শিশু থাকে এবং তাদের মধ্যে একজন 

যদি এই রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে একে একে অন্য সকলেও 

রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে । এ রোগের তিনটা অবস্থ। বিচার কোরে 

পাওয়া যায়। 

প্রথম অবস্থায় সাধারণ স্দির লক্ষণ দেখা দেয় ও দ্বিতীয় 

অবস্থায় আক্ষেপ যুক্ত কাদসি হ'তে থাকে ও পরে নিঃশ্বাসে 

একটা আওয়াজ শোনা যায় এবং আটা আটা কফ, নিগত হ'তে 

থাকে। তৃতীয় অবস্থায় কাি ও কাদির আক্ষেপ ক্রমে ক'মে 

যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় সামান্য সব্দির ঙ্গে 

কঙ্টকর কাসি দেখা দেয়,কাসির পর জলের মত শ্লে্বা ওঠে) 

কারও কারও গ্রথমাঁবস্থায় ভূর, শ্বাস কষ্ট প্রভৃতি পরিলক্ষিত 
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হয়। এ রোগে কাস্তে কাস্তে শিশুর মুখ চোখ লাল হয়ে 

ওঠে। আক্ষেপ অধিক হলে কারও মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে 

মত দেখায়। এক এক সময় কাসির বেগ এত প্রবল হয় ষে 

রোগী কাস্তে কাস্তে প্রসাব ও বমি কোরে ফেলে। শিশু 

যদি দুর্ববল হয় আর দীর্ঘকাল এই রোগে ভোগে, এ থেকে 

মৃত্যু পর্য্যন্ত হওয়৷ অস্বাভাবিক নয়। 

চিকিৎসা 

তিনবার স্নান ব্যবস্থা করা উচিত। সকালে, ছুগগুরে ও 

সন্ধ্যায় । হট ফুটু বাথে আক্ষেপ অবস্থা অল্প সময়ের মধ্যেই 

কাটিয়ে দেয়। কাসি আরম্ভ হ'লে গলায় ও পেটে জলপটী 

লাগিয়ে তৎুসহ হট্ ফুট বাথ দিলে আশু ফল পাওয়া যায়। 

শিশুর দুই কানের ওপর গরম ফ্লানেল চেপে ধরলেও আক্ষেপ 

অবস্থা! প্রশমিত হয়। 

সপ্তাহে ছু'দিন বা তিন দিন সর্ববাঙ্গীন হীম্ বাথ, ব্যবস্থা 

করা উচিত। 
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পথ্য 

যত বেশী শীতল জল পান করানে৷ যায় ততই মঙ্গল। 

লেবুর সরবত, ডাব, মিছরীর সরবণ্, ওট, মিল, ঘোল ইত্যাদি 

পথ্য ব্যবহাধ্য । স্তন্য দুগ্ধ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার দুগ্ধ 

একেবারে নিষিদ্ধ। 

ক্রুপ বা ঘুংড়ী কাসি 
(000০ ) 

লক্ষণ 

এই গীড়া এক ব্ছর থেকে সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত বেশী 

হয়। কীসার মত শব্দ সমভিব্যহারে ঘুংডরী কাসিকে ক্রুপ 

বলে। হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ বালকদের এই রোগ বেশী হ'তে দেখা 

যায়। সন্দির অব্যবহিত পরে অথবা ক্রোধ, ভয়, মানসিক 

উদ্বেগ প্রভৃতি থেকে ক্রুপ উৎপন্ন হয়ে থাকে ৷ সাধারণতঃ তিন 

রকমের ক্রুপ আছে। 

লেরিঞ্জিয়াল ক্রুপের কাসিতে জোর শব্দ, লেরিংকে বেদনা, 

শ্বাস কষ্ট, আক্ষেপ, দম বন্ধ হবার উপক্রম প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃ্ট 
৪১ 
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হয়! নিশ্বাসে সাই সাই শব্দ শোনা যায় এবং গলার আওয়াজ 

চেপে যায়। 
র্যাকিয়্যাল ক্রুপ রোগে ক্টনালীতে বেদনা এবং পূর্বেবাক্ত 

সমস্ত লক্ষণই লঘু আকারে দুষ্ট হয়। 

্রন্কেয়াল ক্রুপে বুকে অনবরত ঘড়, ঘড়, শব্দ, প্রবল জ্বর 

সদ্দি ও কাসি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। 

চিকিৎস। 

সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় তিনবর স্নান। কাসির অবস্থায় 

বুকে, পেটে ও গলায় জলপটা সহ হট্ ফুট্ বাথ, করিয়ে দিলে 

আশু ফল পাওয়া যায় । মুখে লোক্যাল প্ীম্ও যথেষ্ট উপকারী । 

আক্ষেপের সময় ছুই কানের ওপর গরম ফাঁনেল চেপে ধরলে 

বিশেষ ফল পাওয়৷ যায় । 

সপ্তাহে দু'দিন সর্ববাঙ্গীন ্রীম্ বা সান্ বাথ, ব্যবস্থা করা উচিত। 

পথ্য 

বেশী পরিমাণে শীতল জল পান করানো উচিত। লেবুর 

সব, ভাব, ওট্মিল্, ঘোল ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থাই ভাল। 



আল জিভ ব! তালুমুল, গ্রন্থির প্রদাছ 
এবং বিবদ্ধি 

(10 ন্যা,ণা০) 

লক্ষণ 

সাধারণতঃ শিশু এবং বালকের।ই এই ব্যাধিতে বেশী আক্রান্ত 

হয়| বয়ক্ষদের মধ্যে এ ব্যাধি বিরল। . তবে যারা শৈশবে 

আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ কৈশোর যৌবন পর্ণান্ত 

রোগ ভোগ করে। ব্যাধির প্রারস্তে অল্প অল্প জর দেখা দেয় । 

তারপর গলমপ্যে ভার বোধ হয়__-যেন কি একটা আটকে আছে। 

কিছু গিল্তে গেলে বেদনার অনুভূতি, গলার মধ্যে এবং মুখে 

শুক্কতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। কিছুদিন পরে স্দির লক্ষণও 

প্রকাশ পায়। এ সবের সঙ্গে ক্ষুধাহীনতা, মাথা ধরা, কোষ্ঠ- 

বন্ধত৷ প্রভৃতিও পরিলক্ষিত হয়। সময়ে যত্র না নিলে ব্যাধি 

বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং কিছুদিন পরে এক একবার রোগীকে 

ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলে। 

চিকিতসা! 

দু'বার বা তিনবার স্ান। প্রত্যহ গরম ও ঠীগু। জলে 



৬৮ শিশু-চিকিওসা 

(41587085615 ) কুলকুচু করা, গলার মধ্যে স্থানীয় গ্রীম্ 
প্রয়োগ এবং গল! বেষ্টন কোরে জলপটা ব1 মাটার প্রলেপ দেওয়া 

বিধি | মাঝে মাঝে ডুস্ বা ক্যাথিটার প্রয়োগে দাস্ত পরিস্কার 

করানো ভাল। 

সপ্তাহে একদিন সর্ববাঙ্গীন গ্রীম্ বাথ, ব্যবস্থা । 

পথ্য 

রোগ ভোগ কালে ফলের রস, ডাব, ঘোল ইত্যাদি এবং 

কমে গেলে স্বাভাবিক পথ্য । 

ডিফ থিরিয়া 
(191121770171170 4) 

লক্ষণ 

এই ব্যাধি সাধারণতঃ শিশুদেরই আক্রমণ করে। যদিও 

একে ঠিক শিশুরোগ পর্ধ্যায়ভূক্ত করা চলে না তত্রাচ উক্ত 

কারণে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা গেল। 

গলনালী, স্বরনালী বা বায়ুনালীর শ্রৈশ্িক ঝিলির (0100008 



শিশু-চিকিওসা ৬৯ 

14071010100 ) আরক্তিমতা ও তার সঙ্গে প্রদাহ এ ব্যাধির 

প্রধান লক্ষণ। দেহের নানা অং এ রোগে আক্রান্ত হ'তে 

পারে। তার মধ্যে স্বরনীলী (121797502) বেশীর ভাগ আক্রান্ত 

হয়। তালু গ্রন্থি ও স্বরনালীর পেছন দিক থেকে উৎপত্তি হ'য়ে 

রোগ ক্রেমে নাঁসিকা প্রভৃতি আশ পাশের স্থন গুলিতে বিস্তারিত 

হ'তে দেখা যায়। গলায় বেদনা এবং গলকোষ আরক্তিম হ'য়ে 

ফুলে ওঠে।  ক্সীণতা, আলশ্, ক্ষুধাহীনতা, অস্থিরতা এবং 

কখনও কখনও তড়ক। লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় । কোনও কিছু গিল্তে 

কষ্ট বোধ হয়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গায়ে হামের মত 

এক রকম উদ্ডেদ (771100001 ) দেখ। দেয়। কোমল তালু 

আক্রান্ত হ'য়ে পরে আল্জিভ নষ্ট হ'য়ে যায়। রোগ সাংঘাতিক 

আকার ধারণ ক'রলে নাক দিয়ে রক্ততআ্রাব হ'তে স্থুরু করে। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বরনালী, গলনালী, বা বাঁযুনালী 

আক্রান্ত হ'লে ঘুংড়ী কাসির মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাকের 

মধ্যে আক্রমণ হ'লে গরীব গ্রন্থি ফুলে ওঠে এবং নাক দিয়ে দুর্গ 

শ্লেস্সা পু'ষ বা রক্ততআ্রাব হয়ে থাকে । মুন্রগ্রস্থিতে আক্রমণ হ'লে 

স্থানীয় প্রদ্যাহের সঙ্গে রক্তমুত্র লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। পাকস্থলী 

হৃৎপিগু, মাথা, চোখ এবং শরীরের নানা অংশে এই রোগ দেখা 

দিতে পারে । এর সঙ্গে রোগীর জ্বরভোগও হ'তে থাকে । 



শিশু-চিকিওসা 

চিকিৎস!1 

দিনে দু'বার বা তিনবার স্ন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় 

স্থানীয় প্টাম্ প্রয়োগ এবং তার অব্যবহিত পরেই শীতল জলে 

কুলকুচ৷ গলমধ্যস্থ পাড়ায় বিধি । নাসিকার মধ্যে হলে পিচকারী 

দিয়ে ধৌত করা উচিত। শরীরের অন্যান্ত অংশে হ'লে আক্রান্ত 

স্থানের বহির্দেশে মাটার প্রলেপ প্রযোজ্য। প্রবল আকারের 
রোগ হ'লে ্রীম্ ছাড়া দিনে আরও দু'একবাঁর গরম জলে ফোমেন্ট, 

কর! উচিত। গলমধ্যের পীড়ায় স্পাইন্ বাথ আশাতীত 

ফলপ্রদ। মৃত্র গ্রন্থিতে হ'লে সিজবাথ, উপকারী । 

সপ্তাহে একদিন সর্ববাঙ্গীন গ্রীম্ বাথ । রোগীর জীবনী শক্তির 

( 51৮51165 ) অভাব দেখা গেলে গ্টীম্ বাথ. একেবারে নিষিদ্ধ । 

তার পরিবর্ধে সপ্তাহে ছু"দিন বা ক্ষেত্র হিসাবে নিত্য একবার 

কোরে ওয়েট শিট প্যাক দিলে শুভ ফল ফলে। 

পথ্য 

ওট মিল্, লেবুর সরব, ঘোল, ডাব, এবং ফলের রস। 

দুগ্ধ একেবারেই দেওয়া চলে না। 



(কোমল তালুর পক্ষাঘাত 

(24131455175 0 ঘানার) ১0] 72/৮17/ায ) 

লক্ষণ 

সাধারণতঃ ডিফথিরিয়া রোগের পরিণামে এই রোগ 

জন্মায় । এ রোগে গলার আওয়াজ খোন। হ'রে যাঁয় এবং 

তরল পদার্থ গেল্বার সময় সেটা নাঁকের মধ্যে চ'লে যায়। 

এই ব্যাধি ভ'লে দেহের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হবার ভয় গাকে। 

চিকিতসা 

দু'বার ক্মান। দিনে তিন চার বার গ্ররম ও ঠাণ্ডা জলে 

(15169098615 ) কুল্কুচা করাতে হয়। স্থানীয় গ্টীম্ প্রয়োগ 

বিশেষ ফলপ্রদ। 

পথ্য 

লেবুর সরব, ওট্ মিল, ফলের রস, ডাব, ঘোল ইত্যাদি 

দেওয়া চলে। 



শৈশবের পক্ষাঘাত 

(যাগ) ,১1২/75919) 

লক্ষণ 

পক্ষাঘাতের লক্ষণ সকলেই জানেন। এ রোগ সহসা 

শিশুদের আক্রমণ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ের দিকটাই 

পক্ষাঘাতগ্রন্ত হ'তে দেখা যায়। এ ব্যাধির মূল কারণ মেরুদণ্ডের 

নিস্ক্িয়তা বলা যেতে পারে । দন্তোদগমের সময় অথবা হাম জবর 

আক্রান্ত অবস্থায় এই পীড়া দেখা দেয় । এতে পা গুলো 

অস্বাভাবিক রকমের মোটা হ'তে থাকে। 

চিকিৎ্খস। 

ছু'বার স্নান । স্পাইন বাথ, অবশ্য প্রযোজ্য । দিনে 

একবার সিজ, বাথ, ব্যবস্থা দেওয়া ভাল। প্রত্যহ হট্ ফুটু বাথ, 

এবং আক্রান্ত অংশে গ্রীম্ বাথ প্রয়োগ ক'রতে হবে। মর্দন 

( 11858829 ) এ রোগে বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ মেরুদণ্ড 

এবং আক্রান্ত অংশ উভয় স্থানে মর্দন ক'রতে হবে। 



শিশু-চিকিতসা ৭৩ 

সপ্তাহে একদিন সর্ববাজীন গ্ীম্ দেওয়। এবং সপ্তাহে ।একদিন 
বা দু'দিন ক্যাথিটার বা ডুস্ দিয়ে দাত পরিক্ষার করানো উচিত। 

সর্নবাজীন গ্রীম্ এবং ডুস্ ঝ! ক্যাথিটার একই দিনে দ্রিতে নেই। 

তাতে রোগী দুর্বল হ'য়ে পড়তে পারে । 

পথ্য 

ফলের রস, ডাব, ঘোল, ওট্মিল , লেবুর সরব ইত্যাদি । 

মেরুদণ্তীয় ঝিলির বহিংপ্রসারণ 

(57113-7371711)/--017177-১7119 ) 

লক্ষণ 

জন্মগত ব্যাধির মধ্যে এটিকেও পরিগণিত করা যায়। এ 

রোগে মেরুদণ্ডের তলার দিকটা ঠেলে বাহিরের দিকে বেরিয়ে 

আসে এবং শিশু স্বাভাবিক ভাবে বয়সের সঙ্গে বুদ্দিলাভ করে 

না। মেরুদণ্ডের তলদেশ যেখানটা ঠেলে বেরিয়ে আঁসে--সেই 

জায়গায় একটী আবের ( না 00001 ) স্থটি হয় এবং সেই আবের 

উপর চাপ দিলে রোগীর তড়কা বা আক্ষেপ হ'তে দেখা যায়। 
১৩ 



৭৪ শিশু-চিকিওস! 

চিন্িস 

নিয়মিত ভাবে দু'বার স্পাইন্ বাথ. এবং দু'বার সিজ, বাথ, 

দিতে হ'বে; মেরুদণ্ডের আক্রান্ত স্থানে প্রত্যহ স্থানীয় গ্রীম্ 

প্রয়োগ উপকারী । শিরর্দাডার উপর মাটীর প্রলেপও খুব 

কাধ্যকরী | 

সপ্তাহে একদিন গ্টীম্ বাথ বা সান্ বাথ, ব্যবস্থা রাখা উচিত। 

পথ্য 

ফলের রস, ডাব, লেবুর সরব, ওট্ মিল, সাবু, বালি 

ইত্যাদি । 

চর্নম-ব্রণ 

(951 10710121008) 

লক্ষণ 

শিশুদের গায়ের উপর সময় সময় নানা রকমের ক্ষত্র 
কষত্র ব্রণ হ'তে দেখা যায়। পিত্তাধিক্য, জ্বর প্রভৃতি এর কারণ। 

এই ব্রণ-গুলি কখনও সাদা সাদা আকারের কখনও বা লোহিতাভ 



শিশু-চিকিৎসা ৭৫ 

পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর সি কারণ খুঁজে 
পাওয়া যায় না। | 

চিকিতজ! 

প্রত্যহ ২৩ বার স্নান। প্রাতঃকালীন স্নানের পূর্বে 
সর্ববান্গে মাটা মাথিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে হবে এবং মাটীটা শুকিয়ে 
গেলে ঝেড়ে ফেলে বাথে বসাতে হবে | লেবুর রস সর্ববাঙ্গে 

মাখালে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 

সপ্তাহে ঢু'দিন সর্ববা্গীন গীম্ বাথ, ব্যবস্থ! করা উচিত। 

পথ 

প্রচুর পরিমাণে জলপান করানো ভাল। লেবুর রস, ঘোঁল, 

ওট্ মিল,ঃ ডাব, ফলের রস ইত্যাদি পথ্য দেওয়া চলে। 

টীকার ঘ| বা তজ্জনিত অন্য ব্যাধি 
(১০787 /007110] 817) 1075 410177771) 

1111017111১) 

টীক! দেওয়! অর্থে শরীরে কিছু পরিমাণে বসন্ত বীজ প্রবেশ 

করানো । এ ব্যাধিতে স্থুফল অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে কুফলই 



৭৬ শিশু-চিকিৎসা 

ফল তে দেখা যাঁয়। অথচ ইতিপূর্বেবই বলা হ'য়েছে আমাদের দেশে 

এত কড়া আইন যে এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়ে সুস্থ শরীর 

ব্যস্ত করতেই হবে। টীকা নেওয়! গেকে গ্রীহ। যকৃতের রোগ, 

গণ্ডমাঁলা, কুষ্ঠ, যাবতীয় চম্ধররোগ, উপদংশ এমন কি থাইসিস 

পধ্যন্ত হ'তে পারে। তবুও টাকা যখন নিতেই হবে, তা থেকে 

বণচবার সহজ উপায় হচ্ছে টীকা নেওয়ার অব্যবহিত পরেই 

ক্ষতস্থানটী উত্তমরূপে গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা । জল গরম 

ক'রতে যদি একটু সময় যায়, প্রথমে ঠাণ্ডা জলেই ধৌত করা 

কর্তব্য এবং তারপরই এ স্থানে মাঁটীর প্রলেপ প্রয়োগ করলে 

তজ্জনিত কুফল ফল তে পারে না। অবশ্য অনেক সময় দেখা 

যায় এসব করা সন্বেও শিশুর টাকার স্থানে বেশ বজবজে ঘা 

হয়। তখন বুঝতে হবে যে এ বিষ শিশুর রক্তে মিশ্রিত হবার 

আগে নিশ্চয় প্রতিকার ব্যবস্থা করা হয়নি। ঘা দেখা দিলে 

দিনে ৪1৫ বার লোক্যাল (স্থানীয় ) মাটার প্রলেপ এবং একবার 

বা ছু'বার স্থানীয় গ্রীম্ প্রয়োগ করা উচিত। তশুসহ ২৩ বার 

ম্লান ষথাবিধি রাখতে হ'বে। এই উপায়ে শরীরাভ্যন্তরস্থ 

বিষ অচিরে বহিষ্করণ করা যায়। 

টীকার ঘা থেকে সকল রকম ব্যাধিই উপস্থিত হ'তে পারে। 

ব্যাধি যে কোনও আকারই ধারণ করুক না কেন- উপরে 



শিশু-চিকিৎসা ৭৭ 

লিখিত স্থানীয় চিকিৎসার সঙ্গে উত্ত রূপ প্লান করালে অবশ্য 

স্বকল পাওয়া যাবে । 

আমেরিকায় এই টাক! দেবার প্রথা ওঠাবার জন্যে যথেষ্ট 

আন্দোলন চ'লেছে। আমাদের দেশ কিন্তু আজও অআন্গ- 

বিশ্বাসটুকু ছাড়তে প্রস্তুত হ'য়ে ওঠেনি । 

চোখের পাতার প্রদাহ 
(টাল /ণা19-_]বাণা,ঞএ114ণা 0োঘ 07 

বানান 171771111)) 

লক্ষণ 

চোখের পাতার প্রদাহে প্রায়ই অপখ্যালমিয়ার লক্ষণ 

পরিলক্ষিত হয় | খুব জোর হাওয়ায় চেয়ে থাকলে, বেশী আলো 

লাগলে বা খতু বদলের সময় এই রোগ আক্রমণ করে। হাম 

বা বসন্ত রোগের পরও রোগ দেখা দেয়। চোখের পাতা 

চুলকানো, করকর করা, হাওয়! লাগলে কষ্টবোধ, চোখ থেকে 

জল পড়া, সকাল বেল! চোখ জুড়ে যাওয়া, চোখের পাতা ফোলা, 

এবং এর সঙ্গে জ্বর, শিরঃগীড়া, বমন প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্ট 

হয়। সময় সময় অক্ষিপুটে একটা ক্ষুদ্র ব্রণ বা ফুদ্ধুড়িও হয়। 



৭৮ শিশু-চিকিস। 

রোগী সর্বদা চোখ বুজে থাকে, আলে! লাগলে কষ্টবোধ হয়। 

চিকিৎসা 

দিনে দু'বার স্নান। স্কালে ও সন্ধ্যায় ঠা] এবং গরম 

জলে (4১160177691 ) চোখ ধুতে হবে। দিনে একবার 

চোখ বুজে স্থানীয় গ্টীম্ লাগালে বিশে উপকার হয়। অভাবে 

গরম জলে ফোমেণ্ট ক'রলেও কাজ চলে। রাত্রে শোবার 

সময় অথবা দিনের ভেতরও ছু" একবার চোখের উপর ঠাগু 

জলের পটী দেওয়া কর্তব্য । 

রোগ ভোগ কালে চোখে যাতে জোর বাতাস বা জোর 

আলো! না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। চড়া রোদের 

সময় দুপুর বেলা রোগীকে দরজ! জানালা বন্ধ করা ঘরের মধ্যে 

রাখতে হবে । চোখে জলপটা ব্যবস্থা ক'রলে পিঁটুটি পড়ে 

চোখ জুড়ে যাবে না। 

সপ্তাহে একদিন সর্ববাঙগীন গ্রীম্ বাথ, ব্যবস্থা । একটা 

সর্ববাঙ্গীন গ্টীম বাথ, দিয়ে চিকিৎসা আরস্ত ক'রলে খুব শীঘ্র ফল 

পাওয়া যাঁয়। 



শিশু-চিকিৎসা ৭৯ 

পথ 

পেট ঠাণ্ডা থাকে সর্ববদা এমন পণ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। 
ডাব, লেবুর সরবত, ঘোঁল এবং জল প্রচুর পরিমাণে পান করানে। 

উচিত। বেশী বয়স্ক শিশু হ'লেও রোগ ভোগ কালে ভাত 

খাওয়ানো বিধেয় নয় | 

বক্রদুষ্টি বা টের! চোখ 

(90 ঢাণশায ০ ১14১7315815) 

লক্ষণ 

কোনও কোনও শিশুর এই রোগ হ'তে দেখা যায়। হাম, 

কৃমি, দন্তেদগম প্রভৃতি কারণে চোখেব পেশীর পক্ষাঘাত 

উপস্থিত হয় এবং তাই থেকে বক্রদুষ্ঠি রোগ জন্মে। কোনও 

কোনও ক্ষেত্রে অজীর্ণ রোগ থেকেও এ ব্যাধির উদ্ভব হয়। 

চিকিশুস? 

প্রত্যহ দু'বার স্নান । দৃষ্টির মাম্যভাব আনয়নের জন্য 

বিশেষ যত নেওয়া কর্তব্য। শিশুর চোখের সামনে সর্ববদা 



৮৪ শিশু-চিকিওফা। 

একটা খেলনা টাউিয়ে রেখে তার দৃষ্টি যাতে সেই দিকে সর্ববদা 

নিবদ্ধ থকে সে বিষয়ে যত্ত নিতে হবে। শিশুর চোখ থেকে 

খেলনাটা অন্ততঃ দেড় হাত ছু'ভাত দূরে রাখা উচিত। খেলনাটা 

আয়তনে বড় এবং কালো! রডের হওয়া চাই। কালো! কাগজের 

ফুল ইত্যাদিতে প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে পারে । তিন চার রকমের 

রূপ খেলনা রাখা উচিত এবং মাঝে মাঝে একটা সরিয়ে আর 

একটা বদলে দেওয়া কর্তব্য । নচেও একই জিনিষ সর্বদা 

চোখের সামনে থাকলে শিশু তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে স্তরাং 

তার দৃষ্টিও তখন নিবদ্ধ না থেকে এদিক ওদিক ছুটতে থাকবে। 

কিছুক্ষণ পরে পরে খেলনাটী বদলে দিলে নতুন কোরে সেটা 

দেখ্বার আগ্রহ হবে এবং চিকিসকেরও প্রয়োজন পরিপূর্ণ 

হবে। 

মাঝে মাঝে চক্ষু মর্দন কোরে দেওয়া বিধেয় | 

পথ্য 

যথারীতি স্বাভাবিক খাই দেওয়া চলে। 



ক্ষীণ-দৃষ্ি 

( ৬৬7/01/১১ 0 ০াতোো]া ) 

লক্ষণ 

অনেক শিশুর দেখা যায় একট বেশী বয়স পধ্যন্ত চোখের 

জ্যোতি বাড়ে না। শিশু শুগা দুগিতে চায় বা কোনও 

কিছু জিনিৰ তার সামনে ধরলে নজর করতে পারে না। 

পুষ্টিকর খাগ্ের অভাব ব| হধিক আলোকের দিকে চেয়ে 

থাকা প্রভৃতি কারণে অপটিক চোখের সামু দর্ববল হ'য়ে পড়ে 

এবং ফলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। 

চিকিওসা। 

দিনে দু'বার স্লান। সকালে ও সন্ধ্যায় ঠাণ্ড ও গরম জলে 

চোখ ধোয়া, চোখ বুজে একবার স্থানীয় ্টীম্ লাগানো, চোখের 

উপর ছু"তিনবার ঠাণ্ডা জলের পটা ইত্যাদি ব্যবস্থা করা 

উচিত। চোখে বেশী আলে বা বেশী বাতাস লাগানো 

অত্যন্ত খারাপ । 



৮ই শিশু-চিকিৎস। 

সপ্তাহে একদিন সর্ববাঙ্গীন স্টীম্ বাথ, । 

পথ্য 

স্বাভাবিক পুষ্টিকর খাস্ত দেওয়া উচিত। ওট্মিল্ এবং 

ফলের রস প্রভৃতি বিশেষ কাধ্যকরী। ধারোঞ্চ গো ভুগ্ধ 

বা ছাগল দুধ প্রত্যহ কিছু পরিমাণে ব্যবস্থা করা উচিত। 

কর্ণ প্রদাহ 

(0ঘখণা5 বাবা, 0 0 খানা) 78) 

লক্ষণ 

কাণের ভেতরে বা বাইরে প্রবল বেদনা এবং তার সঙ্গে 

জ্বর দেখা দেয়। সর্দি থেকেই সাধারণতঃ এই ব্যাধির উদ্ভব । 

কাণের আশ পাশ আরক্তিম হ'য়ে ফুলে ওঠে। আক্রান্ত 

শিশু সর্বদা কাণে হাত দিতে চায়, মধ্যে মধ্যে চিৎকার 

কোরে ওঠে, মাথা চালে এবং বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে 

শুতে চেষ্টা করে। 



শিশু-চিকিওসা ৮৩ 

চিকিৎসা 

দিনে ছ্'বার স্নান। কাঁণের উপর গরম জলের ফোমেন্ট 

এবং প্রত্যহ স্থানীয় গ্রীম্ দেওয়া! কর্তব্য । কাণের আশ পাশে 

মাটার প্রলেপ ২৩ বার অথবা চারবার পর্য্যন্ত প্রয়োগ ক'রতে 

হবে। সর্বদা রোগীকে এমন জায়গার রাখ্তে হবে যেখানে 

গোলমাল বা বেশী শব্দ না হয়। বাইরের কোনও জোর 

শব্দ রোগীর আক্রান্ত কর্ণে প্রবেশ কা'রলে ন্ত্রণ বাড়ে 

এবং রোগ সারতেও অনেক দেরী হয়। সেইজন্যে রোগীর 

আক্রান্ত কাণের ওপর সর্বদা একটা পুরু ম্যাকড়ার প্যাড, 

বেঁধে রেখে দেওয়া ভাল। ফোমেন্ট ব! গ্ীমু দেবার সময় 

অথবা মাটার প্রলেপ প্রয়োগ করবার সময় মাত্র কাঁণের 

বাধনটা খোল! হবে। 

পথ্য 

যথারীতি পথ্য দেওয়া! চলে। শিশুর চিবিয়ে খাবার 

বয়স হ'লে তাকে চিবিয়ে খেতে হয় এমন কোনও পথ্য 

দেওয়া একেবারেই উচিত নয় । 



কাণ থেকে পুজ পড়া 

(01101737877 0145 ) 

লক্ষণ 

কর্ণ প্রদাহের পরিণামে এ রোগ হ'তে পারে। অনেক 

শিশুর এ ব্যাধি খুব দীর্ঘকাল ধ'রে ভোগ হয়। কারও কারও 

কর্ণ নির্গত পুজে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হ'য়ে থাকে। কাণের ভেতর 

জালা এবং বেদনা প্রস্তুতি লক্ষণ বর্তমান থাকে। কোনও রোগীর 
আবার কোন প্রকারের বেদনাও থাকে না। এই রকমের 

রোগীর সারতে একটু দেরী হয়_কেননা রোগ বেশ পুরানো 

আকার ধারণ ন|। করলে বেদনা অপসারিত হ'তে পারে না। 

যদি বিশেষভাবে বত্বু না নেওয়া হয় এর পরিণামে রোগী 

বধির হ'য়ে যেতে পারে বা মস্তিক্ষের বিকৃতি প্রভৃতিও 

ঘটতে পারে। 

চিকিতসা 

দু'বার স্ান। আক্রান্ত কাণের বহির্দেশে মাটার প্রলেপ 

ও স্থানীয় স্টিম্ প্রয়োগ ক'রতে হয়। দিনে ছু'বার গরম 



শিশু-চিকিৎস! ৮৮৫ 

জলে ফোমেন্ট এবং যন্ত্রণা থাকলে তিন চার বারও করা 

বিধি। আক্রান্ত কানে সর্বনদা যাতে বাতাস না লাগে সে 

বিষয়ে বিশেষ যত্বু নেওয়া উচিত। ঠাণ্ডা জলে পিচ.কারী দিয়ে 

প্রত্যহ কর্ণকৃহর ধুয়ে দিতে পারলে ভাল। 

সপ্তাহে একদিন সর্দ্বাঙ্গীন সান্ বাথ, ঝা গ্রীম্ বাথ । 

পথ্য 

শরীরে রস স্ণরক খান্ভ দেওয়া উচিত নয়। ঢুধ 

একেবারে নিষিদ্ধ। লঘু অথচ পুগিকর ফলমুলাদি যথ৷ 

কমলা লেবু, পেপে, ডাব ইত্যাদি ব্যবস্থ।। বয়ঃপ্রাপ্ত শিশ্র 

ভাত বন্ধ করা অবশ্য কর্তব্য । 

নাকের সব্দি 

(54) 04ণাঞাটিযান ) 

লক্ষণ 

পরিমাণ মত জল ব্যবহার না ক'রলে শিশুর! এই রোগে 

আক্রান্ত হয়। পেট গরম অবস্থায় সহসা ঠাণ্ডা লাগলেও 



৮৬ শিশু- চিকিওস! 

রোগ প্রকাশ পায়। নাক সড়সড় করা, চুলকাঁনি, পুনঃ পুনঃ 

ইীচি, চোখ লাল হওয়া বা চোখ ও নাক দিয়ে জল পড়, 

অল্প অল্প জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। 

চিকিৎসা 

দু'বার বা তিনবার স্নান। হট্ ফুটু বাথ এ রোগে বিশেষ 

উপকারী । নূতন ব্যাধিতে প্রত্যহ একবার হুট. ফুট বাথ 

দিতে হয়। পুরাতন ব্যাধিতে একদিন অন্তর ব্যবস্থা করাবেন । 
একটা সর্ববাঙ্গীন গ্টীম্ বাথ, দিয়ে চিকিতসা অরম্ত ক'রলে 

শীঘ্ব উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন আকারের রোগে 

সপ্তাহে ছু'দিন চ্রীম্ বাথ, ব্যবস্থা দেওয়া উচিত। 

চ 

পথ্য 

ডাবের জল, লেবুর সরব, ওট.মিল, ফলের রস ইত্যাদি । 

মাঝে মাঝে শিশুকে খানিকটা কোরে শুধু জল পান করানো 
উচিত। যে সব শিশু ভাত খায় তাদের ভাত কিছুদিন 

বন্ধ রেখে লাল আটার রুটী বা দই দিয়ে ভাজা টিড়ার 

ফলার খাওয়াতে পারলে রোগ শীঘ্র বিদুরিত হয়। 



শিশু-চিকিওসা ৮৭ 

পুরাতন (07:0010) আকারের রে।গ হ'লে সারতে কিছু 

ঞ 

বেশী সময় লাগে । 

নাক দিয়ে রক্ত পড়া 

(া514,509--09 [ারানা)) 

লক্ষণ 

রক্তহীনতা বা রক্তীধিক্য দুই কারণেই এ ব্যাধি হ'তে 

পারে। শরীর গরম হয়েও কোনও কোনও সময় রোগ 

প্রকাশ পায়। প্রবলভাবে রক্তত্রীৰ হ'লে তাঁকে ফ্যাকটিভ, 

(2019) এবং লল্প অল্প আবকে প্যাসিভ, এপিস্ট্যাক্সিস্ 

€178/9915%0 10001369518) বলে। অনেক সময় এ রোগের 

ফলে রক্ত বমন লক্ষণও দেখা যাঁয়। তার কারণ আর 

কিছুই নয় নাকের রক্ত কোনও কোনও সময় শিশুর অজ্ঞ্ঞাতে 

( নিদ্রিতাবস্থায় ) মুখের মধ্য দিয়ে গলমধ্যে গিয়ে জমা হ'য়ে 

থাকে এবং কাসির সচ্ঙ্গ বাইরে বেরিয়ে আসে। 

চিকিতসা! 

দু'বার সান। আ্রাবের সময় নাকে মুখে চোখে এবং 



৮৮ শিশু-চিকিৎসা 

ঘাড়ে ঠাণ্ডা জল প্রক্ষেপ কা'রলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে 

যায়। শিশুকে সর্বদা খোলা আলো হাওয়াধুক্ত স্থানে রাখা 
উচিত। প্রত্যহ দাস্ত পরিক্ষার হয় কিনা দেখতে হবে। 

না ভ'লে ক্যাথিটার সাহায্যে পরিক্ষার করিয়ে দেওয়া কর্তব্য । 

পথ্য 

এমন খাগ্ভ দিতে হবে যাতে দেহ বেশ ঠাণ্ডা থাকে। 

ডাব, বাল, লেবুর সরব, ফলের রস ইত্যাদি। বয়স্থ 

শিশুকে ভাত দেওয়ায় বাধা নেই। তবে রাত্রে শুধু ফল 

মূলাদি খাইয়ে রাখাই উচিত। মাছ, ডিম প্রভৃতি যেন 

একেবারেই না দেওয়া হয় । 

নাকের বলি 

(194৮1) 707,209) 

লক্ষণ 

নাকের মধ্যে স্পঞ্জের মত একটা মাংসের ডেল! জন্মায় । 

যথা সময়ে চিকিৎসা না করলে ক্রমশঃ সেট! আয়তনে বৃদ্ধি 

'পেতে থাকে এবং পরে নাসাপথে বায়ু যাতায়াতেও ব্যাঘাত 



শিশু-চিকিৎসা ৮৯ 

জন্ম(য়। জোরে নিঃশ্বাস ফেললে কোনও কোনও সময় বলিটা 

ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। অস্তি ক্ষুদ্র শিশুর এ রাগ খুব 

কম হয়। 

চিকিৎস' 

ছু'বার সান। এ রোগে অবগাহন (ডুব দিয়ে) স্নান 

করালে খুব উপকার পাওয়া যায়। প্রতাহ সকালে ও সন্ধ্যায় 

জলের সঙ্গে কিঞি€ লবণ মিশিয়ে হ্যাস্ করাতে হৰে। লবণ 

মিশ্রিত জলে ন্যাস ক'রতে কোনও প্রকার কষ্ট হয় না বরং 

শুধু জলের চেয়ে রোগী সহজে টান্তে পারবে । দিনে একবার 

কোরে নাকের মধ্যে স্থানীয় স্টীম্ প্রয়োগ কর! উচিত। রোগীকে 

নিঃশ্বীসের সঙ্গে নাক দিয়ে আন্তে আস্তে গ্রাম টেনে নিতে 

উপদেশ দেবেন । 

সপ্তাহে একদিন সর্ববাঙগীন ্ম্বাথ, | 

পথ্য 

স্বাভাবিক আহার । কোনও বিশেষ নিয়ম পালনের প্রয়োজন 

হয় না। তবে পুষ্টিকর লঘু পথ্যের ওপরই রাখা কর্তব্য। 
ভাত খেতে দেওয়া চলে। 

১১ 



কামলা বা ন্যাবা 

(7) ) 

লক্ষণ 

এর আর এক নাম পাণ্ড রোগ। চোখ থেকে আরম্ত কোরে 

সার! দেহ হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে। নব-জাত শিশুর কামলা 

রোগকে ইংরাজীতে ইক্টেরাস নিওনেটোরাম্ (109788 

বব 90708801701) ) বলে। জন্মের পর শীঘ্র মলত্যাগ না হ'লে 

যকৃত দুষিত হ'য়ে এই রোগ উৎপন্ন করে। ভূমিষ্ট হবার 

দু'তিন দিন পরেও এ রোগ হ'তে পারে। দাস্ত পরিস্কার 

হলেই সাধারণতঃ রোগ অপসারিত হ'য়ে থাকে । 

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের শিশুদের এর সঙ্গে জবর, অঙ্গ- 

প্রত্যঙ্গ কামড়ানি, মাথা ধরা, গা বমি বমি কোষ্ঠবন্ধত। বা 

উদরামযন, যকৃতের বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। রোগী 

দিন দিন রোগ! হু'য়ে যায় এবং যকৃত ও পেট বড় হ'তে থাকে । 

প্রীশ্বাবের রউ পধ্যন্ত এ ব্যাধিতে হল্দে হ'য়ে যায়। 

চিকিৎস। 

ছু'বার স্লান। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের শিশু-পক্ষে 



শিশু-চিকিৎসা ৯১ 

১৫২০ মিনিটের শীতল ভিপ, বাথের পর সম্পূর্ণ স্নান 

ওয়েট, শিট প্য [ক (৬৬০ 41168 7801) এ রোগে খুব 

উপকারী । একটী কোরে সিজ, বাথ (518 0১20 ) ব্যবস্থা 

করা ভাল। 

সপ্তাহে একদিন গ্রীম অথবা সান্ বাগ। 

পথ্য 

ডাব, লেবুর সরবত, পোল, বেদানার রস, কমল! লেবু, 

মিছরীর সরবত, ওট. মিল্, বালি ইত্যাদি। বেশী বয়সের 

শিশুকে জ্বর না থাকলে অল্প পরিমাণে দই মেখে ভাত 

পগ্যের ব্যবস্থা করা চলে। 

মুখে দুগন্থ 

(0251 ৬17 3170751471) 

লক্ষণ 

যে সব শিশু যুখ দিয়ে নিঃগাস নেয় সাধারণতঃ তাদেরই 

মুখে দুর্গন্ধ হ'তে দেখা যায়। সেইজন্য নিদ্রাকালে বা জাগ্রত 

অবস্থায় শিশু যাতে মুখ দিয়ে না নিঃশ্বাস নেয় সে সম্বন্ধে 



৯২ শিশু-চিকিওসা 

অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখ! উচিত। এই ব্যাধি থেকে অনেক 

বড় বড় আকারের রোগ 'এসে উপস্থিত হ'তে পারে। দাক্ত 

পরিস্কার না হ'লেও মুখে গন্ধ হতে পারে । 

চিকিতসা 

প্রত্যহ দু'বার স্রান। মাঝে মাঝে ক্যাথিটার দিয়ে মল 

নিত কোরে দেওয়। ভাল। 

সপ্তাহে একদিন গ্রীম্ বাথ, । 

পথ্য 

পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্ব নেওয়া কর্তব্য। অথাদ্ খাওয়। 

থেকেই পেটে ছুষিত মল জ'মে এ ব্যাধির স্গি করে | 

বেশী পরিমাণে জল পান করান বিধি। প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ফল 

বা ফলের রস খাওয়!লে শীঘ্রই ব্যাধি লক্ষণ বিতাড়িত ভয়। 

মুখ-্ষত 

(91014/শশণা5) 

লক্ষণ 

গরহজম থেকে পেটে দুষিত মল জ'মে এই ব্যাধির 
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হি করে । সাধারণতঃ থে সব শিশু ফিডিং বোতলে ছুধ 

খায় তাদেরই এই রোগে আক্রান্ত হ'তে দেখা মায় মুখের 

ঘ থেকেই যদিও রোগ ধর। যায়, আসলতঃ এর কারণ 

পেটের গোলমাল । ফিডিং বোতলে ছুধ খাওয়ানো বা 

রবারের চুষি চোষানো মোটেই উচিত নয়। ছুর্ববলতা, অস্থির) 

উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে মুখে জিভে সাদা সাঁদা 

বিজকুড়ি দেখা দেয়। কখনও কখনও ভ্ররও হতে পারে। 

ষ্টমাটাইটিস্ যত রকমের হ'তে পারে, শিন্সে লিখিত হলোপ 

ক্যাটারাল ফ্টমটাইটিস্ (০7/607001 ১0971)0/11,15 ) 

সাধারণত; এক বছরের শিশুদের আক্রমণ করে। এতে নেশী 

পরিমাণে লালা নির্গত হয, মুখের ভেতর ও মাঁড়িতে কৌছা 

পড়ে এবং জিভে লাল অথবা হ'ল্দে একট! কোটিং ডার্ক 

পড়ে। গা জ্বালা এবং জুর প্রায়ই এর সহচর । 

য্যাপথস্ ষ্টমাটাইটিস্ (1091908 ১6০10190615 ) অপেক্ষী- 

কৃত বেণী বয়সের বালক বালিকাদের আক্রমণ করে। মুখের 

মধ্যে ও জিভে নান। রঙের চাকা চাকা ক্ষত এবং তার 

সঙ্গে জ্বর হয়। 

আল্সারেটিভ, ফ্টমাটাইটিস্ ( 010০:2৮:৪ 007201015 ) 

প্রথমে দাতের গোড়ায় আরপ্ত হ'য়ে পরে ধীরে ধীরে মাঁড়িতে 



৯৪ শিশু-চিকিওসা 

বিস্তৃত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুরাই এ রোগে ভোগে। ঠোঁট 

ও মাড়ি ফুলে ওঠে এবং মাড়ি থেকে রক্তপাত হ'তে 

থাকে । লালাতে ছুর্গন্ধ হয় এবং সময় সময় পুজ নির্গত 

হ'তে থাকে । মুখের আশ পাঁশ হেজে যায়। 

পচা ক্ষত বা নোমা (70709) রোগ মুখ মধ্যে সামান্য 

একটী ফুদ্ষুড়ি থেকে সুরু হয়। আক্রান্ত স্থান ফুলে লাল 

হ'য়ে ওঠে এবং তার ওপর দু'তিনটা গভীর ক্ষত দেখা দেয়। 

ক্ষত স্থানটাতে সাদা অথবা হ্ল্দে মত পচা মাংস পরিলক্ষিত 

হয়। 

সিফিলিটিক্ ষ্টমাটাইটিস্ (5)1)1)111610 56010998) মাতার 

বা ধাত্রীর উপদংশ দোষ থেকে এ রোগ উৎপন্ন হয়। খুব 

ছোট শিশুদের এ রোগ হয় না। এতে মুখ-মধ্যে পুঁজ 

ভরা ভরা গুটীকা, হাজা প্রভৃতি নানা রকমের ক্ষত দেখা দেয়। 

গণোরিয়াল ষ্টমাটাইটাস্ (002.017770981] 9609698 ) 

খুব ছোট ছেলেদের ব্যাধি নয়। এতে জিভে ও মুখে 

ঈষত গীতাভ সাদা সাদ ক্ষত হয় এবং আশ পাশে লালচে 

লালচে দাগ দেখ! যাঁয়। 

ষ্টমাটাইটিস্ ডিপ থিরিয়াতে (19601796105 70100770065 ) 

শুঞ্ককাসি, স্বরতঙ্গ, গলার বেদনা ও জ্বর সহ মুখ গহ্ধরে 



শিশু-চিকিৎসা ৯৫ 

৬ ঞ্ঞ শা সস ক্ষত দৃষ্ট হয়। এ থেকে শিশুপ নৃত্য পধান্ত ঘটতে পারে । 
ট / 

সেইজগ্য বতদূর সম্ভব সাবধানতার সঙ্গে চিকিহস। করা উচিত। 

চিকিতসা 

দিনে ঢু'বার ব| তিনবার সান বাবস্থা । মুখ গহবরে 

প্রত্যহ লোকাল ট্রীম্ প্রয়োগ অবশ্য করণীয় । ক্যাথিটার 

দিয়ে দাস্ত পরিক্ষার করা প্রথমেই দরকার; এবং» প্রত্যশ 

তিন চার বার গরম ও ঠাণ্চা জলে (816010001 ) মুখ 

প্রক্ষালন করাতে হবে যাতে আক্রান্ত স্থান সবনদা পরিস্কার 

থাকে । 

একটা সনবাঙ্গীন ্তীম্ বাথ, দিয়ে চিকিৎসা আরন্ত 
করা ভাল।: 

পথ্য 

পাতলা কোরে বালি বা ওটমিল্, জলের সঙ্গে লেবুর 

রস, ডাব, বেদানার রস ইত্যাদি। চিনি বা অন্য আকারের 

মি একেবারে নিষিদ্ধ। ফলের রসে যে মিষ্টি থাকে তাতে 

কোনও অপকার করে না। 



অনিত্র। ও অস্থিরতা 

(11909414 4) 187১77100১১ 7১১ 9৭ 

[াবঘ/১াব]5) 

লক্ষণ 

নানা প্রকার কারণ থেকে শিশ্তর এ অবস্থা আসে। 

অতিরিক্ত আহার বা প্রসূতির দোষে অখাগ্ভ ভোজনের ফলে 

পেট কামড়ানি, হ্বর প্রভৃতি থেকে রোগ দেখা দেয়। অন্য 

কোনও রোগের আনুষঙ্গিক হ'য়েও অনিদ্রা বা অস্থিরতা 

আস্তে পারে। 

চিকিৎসা 

ছুবার স্নান, ওয়েট, শিট, প্যাক এবং সিজ, বাথ, ব্যবস্থা 

করা উচিত। দিজ বাথ. এ ব্যাধিতে আশ্চর্যজনক ফল দেয় । 

দিনে ছু'বার সিজ বাথ, ব্যবস্থা ক'রবেন। 

পথ 

স্তন দুর, লেবুর সরব, মিছরীর সরবত, ওট মিল্ ইত্যাদি । 



এন্দন 

(07710 0 বাব) 

লক্ষণ 

ক্ষুধার জন্যে কান্না! ছাড়া অন্য সময়ের কান্নায় বুঝতে 

হবে শিশু কোনও রূপ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব ক'রছে। শ্বাস 

কষ্ট, পেট কামড়ানি, মাথার যন্ত্রণা] প্রভৃতি জলে শিশু কাদে । 

চিকিতসা 

দু'বার ব৷ তিনবার সান, পেটে জলপটী এবং সববা্গ খু 

যুছু চাপ দিয়ে টেপার ব্যবস্থা কবতে হয়। টেপার 

(101988800 ) সময় সর্বদা ওপর থেকে নীচের দিকেই 

নামিয়ে দিতে হবে। নীচের দিক থেকে আবার ওপরে 

কখনই উঠবে না। 

শব্যায় মূত্র ত্যাগ 
(ঘঢ7807575) 

লক্ষণ 

অতি ক্ষুদ্র শিশুদের বিছানায় মুত্র ত্যাগ স্বীভাবিক | 



৯৮ শিশু- চিকিওস৷ 

অপেক্ষাকৃত বড় বালকের পক্ষে এটা রোগ । নিয়মিত দুবার 

সান ক'রলে এ ব্যাধি প্রায়ই হয় না। স্নায়বিক দুর্বলতা 

বা ক্মির প্রকোপেও এরূপ ঘটে । 

চিকিৎসা! 

ছু'বার স্নান ও একবার কোরে সিজ, বাথ । 

সপ্তাহে একদিন সান্ ব| ষ্টাম্ বাথ । 

পথ্য 

লঘু আহার; রাত্রে ভাত কখনই দেওয়! উচিত নয়। 

অল্প পরিমাণে স্থুজির বা লাল আটার রুটা খাওয়ানো ভাল। 

তড়কা বা আক্ষেপ 

(০০ 01১10] ) 

লক্ষণ 

এ ব্যাধি শিশুদের সহসা আক্রমণ করে। কোষ্ঠিবদ্ধতা 

ক্রিমি, মানসিক বিকৃতি, ভয় পাওয়া প্রভৃতি এর কারণ। 



শিশু-চিকিৎসা ৯৯ 

তড়কার সময় শরীর শক্ত হ'য়ে যায় এবং রোগী ধন্ুকের 
মত বাকতে গাকে। এ সময় রোগীর জ্ঞান থাকে দা চোখ 
চাওয়া অবস্থায় স্থির ভাবে থাকে, দ্রাতে দ্াতে লেগে যায়, 

মুখে ফেনা ওঠে এবং আঙ্গুলের ডগা আড়ষ্ট ভাব ধারণ 

করে। শ্বাস প্রশ্বাস বহু কষ্টে বয় এবং রোগী অসাড়ে 
মল মুত্র ত্যাগ করে। এ রোগে অনেক শিশুর মৃত্যুও হয়। 

চিকিশুঙা। 

বাথটবের ভিতর শুইয়ে দিয়ে রোগীর পায়ে গরম জল 

প্রয়োগ ক'রতে হয় এবং যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরে আসে ততক্ষণ 

মুখে চোখে ও বুকে ঠাণ্ডা ও গরম জলের ঝাপটা (81807704601) 

দিতে হয়। জ্ঞান ফিরলে চার পুরু ন্যাকড়ার জলপটা 

একটী পেটের ওপর দিয়ে শিশুকে বেশ ভাল ভাবে আৰৃত 

কোরে রাখ্তে হয়। রোগের উপশম হ'লে ঘন্টাখানেক 

পরে ক্যাথিটার দিয়ে দাস্ত পরিস্কার কোরে দেওয়া বিধেয়। 

পথ 

এ অবস্থায় শুধু লেবুর রস সহ জল ব্যতীত অন্য কিছু 

দিতে নেই। 



পে চোয় পাওয়া 

(0%4২0১19) 

লক্ষণ 

হাত পা শক্ত হ'য়ে শিশুর সর্ববাঙ্গ নীল হয়ে যায়। 

আনেক সময় শ্বাসরোধ পধ্যন্ত হ'তে পারে । কোনও কোনও 

রোগীর দেহ নান! আকারের বর্ণ ধারণ করে এবং পরিশেষে 

ধনুষ্টগ্কারের সমূহ লক্ষণ প্রকাশ পার । এই ব্যাধিতে শিশুর 

মৃত্যু না ঘটলেও মৃতের হ্যায় দেখায় এবং মৃত্যু ঘটুলেও 

চিকিৎুস! দ্বারা পুনভ্ভাঁবিত কর। সম্ভব। আমার পিতৃদেবের 
পুস্তকে আমার ভাগিনেয়র এরূপ একটী রোগ বিবরণ দেওয়া 

আছে। প্ররুতপক্ষে পেঁচোয় পাওয়া বলে কোনও ব্যাধি 

নাই। সূতিকাগারে সাইয়ানসিস্ বা ধনুষটঙ্কার হ'লেই চল্তি 

মেয়েলী কথায় “পেচোয় পাওয়া” বলে। এই ব্যাধি এবং 

ধনুষটঙ্কার একই কারণে ঘটে। 

চিকিৎসা 

ধনুষটঙ্কার চিকিৎসা! দ্রষ্টব্য । 



ধনুষ্টস্কার ও চোয়াল আট কানে! 

(171717]1405 /1) ]751707১) 

লক্ষণ 

আমাদের দেশে আতুড় ঘরে এ রোগে আনেক শিশুই 

প্রাণ ত্যাগ করে। জলচিকিৎসা বিধানে আমি নিজে এ 

রোগ অনেকগুলি আরোগ্য করেছি । অধিকাংশ” সময় 

সুতিকা গৃহে এ রোগের কারণ আমর; নিজেরাউ ক্রি করি। 

দরজা! জানালা বন্ধ অবস্থার গৃহ মধো হাগুন গ্রেলে সেক 

তাপের ব্যবস্থা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত এবং এই 

প্রথাই “পেঁচোয় পাওয়া” রোগের প্রধান প্রসূতি । সেক 

তাপ দোর জান্ল! খুলে রেখে দিলে প্রায়ই এ ব্যাধি হবার 

ভয় থাকে না। অবশ্য অন্য কারণেও যে এরোগ না হতে 

পারে এমন নয়। এর লক্ষণ সমুহ সহসা প্রকাশ পায়। 

হাত পা শক্ত হ'য়ে শিশু অধ্ধাভাবিক ভাবে ধনুকের মত 

বেঁকে যায়। সেই থেকেই এর নাম হয়েছে ধনুইঙ্কার। 

চোয়াল আটকানো বা 1]113008 রোগের লক্ষণ সমূহ 

অনুরূপ হ'তে দেখা যায়। 



১০২ শিশু-চিকিতস৷ 

চিকিতসা 

মেরুদণ্ডের ওপর বরফ ( অভাবে ঠাণ্ডা) প্রয়োগ ক'রলে 

আশু উপকার হয়। পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জল 

(91061719691 ) অবশ্য প্রজোধ্য । মুখে চোখে বুকে জলের 

ঝাপটা এবং সেই সঙ্গে মেরুদণ্ডে বরফ প্রয়োগ একই সঙ্গে 

করতে হবে। বরফ অভাবে পুকুরের পাক মাটা মেরুদণ্ডে 

প্রয়োগ ক'রলেও ফল পাওয়া বায়। এই সব রোগে মৃত্যু 

হ'লে৬ রোগীকে ছেড়ে দিতে নেই। মৃত্যুর পর অন্ততঃ 

দু'ঘণ্টা বাখটবের ভেতর হিম শীতল জলে তাকে ফেলে 

রাখতে হবে এবং তার পিঠের তলায় হাত দিয়ে জলের 

ভেতরই রোগীর বুকটা একবার কোরে উচু কোরে ধ'রে 

আবার জলের মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় 

কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস আনা যায় এবং শিশুর জীবনী শক্তি 

থাকলে সে পুনভ্টাঁবনও লাভ ক'রতে পারে। অপরাপর 
ব্যবস্থা মৃত্যুর পরের চিকিগসায় দ্রষ্টব্য । 



শিশুর হিক্কা 

(না0০০[0০ো7) 

লক্ষণ 

গলনালীর উপরিভাগ সঞ্চিত হ'লে বায়ুনালীতে সহজভাবে 

বায়ু চলাচল করতে পারে না। অর্থচ বায়ু তার পথ কোরে 

নেবার চেষ্টা পায়। ফলে তাই থেকে মে শব্দের স্বর্টি হয় 

তাকেই আমরা হিকা নামে অভিহিত করি। হিন্কা অন্য 

কোনও পীড়ার একটী লক্ষণ মার। একে ঠিক ভাবে কোনও 

বিশেষ রোগ বলা চলে না। 

চিকিতসা! 

কোলের মধ্যে পুরে প্রসূতি বদি স্তন্ত পান করান অনেক 

সময় ক্ষুদ্র আকারের ব্যাধি তাতেই সেরে যায়। শিশুকে 

শীতল জল পান করানো কর্তব্য। তাতে যদি না কমে 

ওয়েট শিট প্যাক অথব! গ্রীম্ বাথের পর স্পাইন বাথ 

ব্যবস্থা করা উচিত। 



দত্তোদগম 

(7) 0োয ) 

লক্ষণ 

দন্তোদগমকে রোগ বল! চলে না মোটেই । এটা প্ররৃতির 

অবশ্যন্তাবী নিরম। তবে প্রায়ই দেখা যাঁর দন্তোদগম কালে 

শিশুদের একটা না একটা কিছু রোগ এসে উপস্থিত হয় 

যথা প্রবল জবর, উদরাময়, মুখ মধ্যে মাড়িতে ক্ষত ইত্য।দি। 

জল-চিকিওসা বিধানে শিশুকে রাখলে বিনা ব্যাধিতেই 

দন্তোদগম ক্রিয়া স্থসম্পন্ন হ'য়ে থাকে । 

চিকিৎসা 

দু'বার স্নান। দিনে একবার কোরে মুখে লোক্যাল 

গ্রীম দিলে শীঘ্র দাত উঠে পড়ে। সপ্তাহে একদিন সর্ববাঙগীন 

টীম বাথ, বা সান্ বাথ. ব্যবস্থ। ক'রবেন। 

পথ্য 

এই সময় পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা দরকার । ওট, 



শিশ্ু-চিকিশসা ১০৫ 

মিল, স্তন দুগ্ধ, বেদানার রস, কমল! লেবু ঈন্গাদ্ি নিয়মিত 

বাবধানে খাওয়ানো উচিত। 

আস্থি'কো মলতা 

(1১10০101011 ) 

লক্ষণ 

দীত ওঠার সময় থেকেই সাধারণতঃ এই গীর্ডার আরম 

হয়। এতে আঁস্থগুলি পরিপুষ্ির অভাবে বেঁকে যায় এন 

কদাকার দেখতে হয়। এই পীড়া দুষ্ট, পিদে, উদরাময়, 

জর, সর্ববাঙ্গে টাটানি, বেশী ঘাম প্রভৃতি লক্ষণ দ্রেখা যাঁষ 

এবং শিশু বয়স অনুসারে স্বাভাবিক বৃদ্ধি লাভ করে না। 

মাথা বড় মৃত দেখায় ও হাত পায়ের অস্থির প্রান্ত ভগ 

ফুলে ফুলে ওঠে। অস্থিতে প্রয়োজন মত শক্তি থাকে না 

বলে সেগুলি বেঁকে যার়। আজ কাল এই ব্যাধি প্রায়ই 

হয়ে থাকে । অস্বাস্থ্যকর খাছ, মাত স্তন্যের দৌষ ইত্যাদি 

থেকে শরীরে প্রয়োজন মত ক্যাল্সিয়াম্ সঞ্চার না হওয়াই 

«এ রোগের কারণ । 
১২ 



১০৬ শিশু-চিকিগসা 

চিকিস। 

দু'বার স্নান 'ও প্রতিদিন অল্প পরিমাণে পাঁচ সাত মিনিট 

শিশুকে রৌদ্ধে নিয়ে বেড়ানো কর্তব্য । 

সপ্তাহে একদিন সান্ বাথ, করানো উচিত। 

পথ্য 

প্রধান চিকিৎসা এর পথা। ঘে খাতে যে সব ফল 

পাওয়। খায় তারই রস কোরে খাওয়াতে হবে। বয়স্থ 

শিশু হ'লে চিবিয়ে ফল খেতে দেওয়াই ঠিক। বেদানা, 

আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতি বিশেষ ফলপ্রদ। চিবিয়ে খেতে সমর্থ 

হ'লে আগ্মীর, খোবানি প্রভৃতিও দেওয়া চলে। ধারে 

ছাগল দুধ, 'ওট মিল্ অথবা ধারোঞ গে। দুগ্ধ ব্যবস্থা দেওয়া 

যায়। ছানার জল, ডাবের জল. লেবুর সরব ইত্যাদির 

ব্যবস্থা কর ভাল। 



শীর্ণতা 
(015134১9109) 

লক্ষণ 

চলতি কথায় যাকে পুরে লাগা বলে এটা সেই রোগ । 

অনিদ্রা, বদহজম, অক্প, উদগার, কোষ্টি কঠিন, রুমি প্রভৃতি 

লক্ষণ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় এবং শিশু দিন এদিন শীণ 

হ'য়ে যায়। 

চিকিতসা ও পথ্য 

অস্থি কোমলতা বা রিকেট ব্যাধির অনুরাপ। 

মস্তিফ-মেরুমজ্জীয় জর 
(0077071970-91211) 01 01115 

(7) 9৮০0) সাখানাও ) 

লক্ষণ 

হঠাৎ শীত কোরে কম্প দিয়ে জ্বর হয় তার সঙ্গে 

অবসন্নতা, অস্থিরতা, ভয়ানক শিরঃপীড়া, গা হাত পা কাম্ডনি, 



১০৮ শিশু-চিকিওসা 

টাটানি, গা বমি বমি ইত্যার্দী লক্ষণ প্রথমেই দেখা দেয় 

এবং পরে' ঘাড় ও শিররাড়া শক্ত আকার ধারণ করে। 

১০৫ ডিগ্রি থেকে ১০৭ ডিগ্রি পথ্যন্ত ভর উঠতে পারে। 

মস্তি ও মেরু মড্জার ভিতর বেদনা অনুভব হয় এবং সেই 

জন্য শিশু চিতকার করতে থাকে । কয়েকদিন জ্বর ভোগের 

পর মুখে হাতে পায়ে এক রকম ফোড়া বেরোয় আর সঙ্গে 

সঙ্গে গায়ের চামড়ার ওপর কাল কাল বিন্দু দেখা যায়। 

সেগুলি “আবার চাকা চাকা হ'য়ে পরে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে 

বায়। সেই জন্য এর আর এক নাম স্পটেড ফিভার 

(81009690. £০৬০:)। এতে রোগীকে অন্ধ পক্ষাঘাত অবস্থায় 

অচেতন কোরে রাখে । 

চিকিশুস। 

তিনবার বা চারবার স্নান ও পেটে ছু' তিনটা জলপটি 

দেওয়া কর্তব্য । স্পাইন বাথে এ রোগে খুব বেশী উপকার 

হয়। দিনে দুটা কোরে ওয়েট শিট প্যাক দেওয়া উচিত। 

মেরুদণ্ডে ও ঘাড়ে বরফ জল দিলে আশু বিকার অবস্থার 

উপশম হয়। সিজ. বাথেও রোগের কম পড়ে। 

সপ্তাহে দু' দিন প্রীম্ বাথ, ব্যবস্থা করা বিধেয়। 



শিশু-চিকিওসা ১০৯ 

পাখা 

বেদানার রস, লেবুর সরব, মিছ্রীর সরবত, ডাব, ঘোল, 

ওট মিল, বালি বা সাণ্ড। ছুধ এ রোগে একেবারে নিষিদ্ধ। 

মাঝে মাঝে ওষুধের মত জল খাওয়ানো ভাল। 

মাথায় জল জমা 

( নু্ব11509011711১1,09) 

লক্ষণ 

পাঁচ বছরের চেয়ে নীচের বয়সের শিশুদেরই এ রোগ 

সাধারণতঃ হয়। মাথায় জল জ'মে মস্থিক্ষের আকুতি বড় 

হ'য়ে যায়। প্রথমাবস্থায় মাথার বদ্ধিত অবস্থা! বোঝা মায় 

না কিন্তু অনেক রোগীর গায়ের ওপর দিয়ে আশ্গুল চালিয়ে 

গেলে একটা লাল মত দাগ পরিলক্ষিত হয়। এটা মাথ৷ 

বড় না হ'লেও হাইড্রোসিফেলাপের একটা প্রধান লক্ষণ । 

রোগ যত পুরানো হ'তে থাকে শিশুর মাথাও তত দিনের 

দিন পরিবদ্ধিত হ'তে থাকে । এ রোগ সার্তে অনেক সময় 

লাগে। 



১১৩ শিশু-চিকিওসা 

চিকিতস' 

তিন চার বার সম্পূর্ণ শীতল জলে হিপবাথ, দিয়ে পরে 

হোল্ বাথ করিয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন একটী কোরে 

হট, ফুট বাথ, পেটে ও মাঁথায় জল পটা এবং সিজ, বাথ, । 

সপ্তাহে একদিন গ্রীম্ বাথ । 

পথ 

শুধু ফলাহারে রাখা ভাল । দুধ ইত্যাদি উত্তেজক খাদ্য 

একেবারে নিষিদ্ধ । ফলের মধ্যে কলা ও শশা! ছাড়া সব 

ফলই দেওয়া যায়। লেবুর সরব, ঘোল, দই, ডাব ইত্যাদি 

যথেষ্ট দেওয়া চলে। 

কলেরা 

(01701,514 [াবা74৭0 01) 

লক্ষণ 

প্রবল ভেদ বমির পরে শিশুর হাত পা ঠাণ্। হয়ে 

ষায়। মলের রও প্রায়ই ভাতের ফেনের মত, বর্ণ বিহীন 



শিশু-চিকিওসা ৯১১ 

অথবা ঈষৎ পীতাভ থাকে । কোনও কান গুলে প্রসাব 

হয় না এবং কারও বা মাঝে মানে অল্প পরিমাণে+ মুত্র তাগ 
হ'তে দেখা যায়। রোগীর মুখ চোখ বসে গিয়ে যুখমগুল 
বিবর্ণ হয়ে পড়ে। 

চিকিৎসা 

লবণ মিশ্রিত শীতল জলে ভিপ. বাথ দিনে তিন চ]ুর'বার ; 

প্রশ্রাব না হ'লে হিম শীতল জলে পিজ বাথ । হাত পায়ে 

খিল ধরলে হাতের ও পায়ের চেটোষ শীতল জন দিরে মু 

মৃদু ঘর্ষণ ক'রতে হয়। ক্ষেত্র ভিসাবে হট ফট. বাথ, বাবস্থা 

করা বিধেয়। পেটে মাটার প্রলেপ অথব! জলপটা প্রভৃতিও 

দেবার দরকার হতে পারে। 

পথ্য 

ডাবের জল, কমল! লেবু এবং পাতি লেবুর সরনৎ। 



যকৃতের রোগ 

(1৮157111147 17017018) 

লক্ষণ 

পচ ছয় মাসের গেকে পাচ ছয় বচ্ভরের বালকের পর্য্যন্ত 

এ ব্যাধি হ'তে পারে । কুখাদ্ক ভোজন, অনিয়মিত স্নান, 

অন্ধকার, আলো হাওয়। বিহীন স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে 
এই রোগ জন্মে। প্রথমাবস্থায় শীর্ণতা, দুধ বমি, ক্ফুত্তিনীনতা, 

হাত পা গরম, শেষ রাতে ঘুস্ঘুসে জর, দমকা ভেদ, হরিদ্রাভ, 

সাদা তথবা ছাই রঙের প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। ক্রমশঃ 

যকৃত আয়তনে বাড়তে থাকে, শিশুর পেটের ওপর শিরাগুলি 

ঠেলে ওঠে এবং শিশু দুর্বল হ'য়ে যায়। ব্যাধি পুরাতন 

হ'লে শরীরে শোথ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। মুত্রের পরিমাণ 

সাধারণতঃ কমে যায় এবং রোগের বদ্ধিত অবস্থায় রক্তআাব, 

রক্তবমি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উদয় হ'য়ে শিশুর জীবনান্ত পর্যন্ত 

ক'রতে পারে। 

চিকিৎস। 

ছু'তিনবার স্নান। তল পেট ও উপর পেট জুড়ে মাটার 



শিশু-চিকিওস৷ ১১৩ 

প্রলেপ দিনে তিন চার বার অবধি দেওয়। যাঘ। সিজবাথ, 

দিনে একবার বা ছু'বার। সপ্তাতে একদিন গ্রাম ধাথ। 

পথ্য 

পাতি লেবুর খোসা বিচি ভেজান জল প্রতাহ প্রাতে 

একবার খাওয়ানো ভাল । দুধ মোটেই দেওয়া চলে না। 

ফলাদির রস, লেবুর সরবত, 'ওট মিল্, কীচা পেপে সিচ্গ 

ইত্যাদি বিশেষ উপকারী । ভাত খাওয়া ছেলেদের কিছুদিন 

ভাত বন্ধ রেখে চিকিৎসা কর। উচিত । ] 

মৃত্যুর পরের চিকিৎসা! 

( খা&থাপানাবণা থা] 1015111) 

যে কোনও কারণেই হোক শিশুর মুত্যু ঘটলে তখনই 

সব আশা ভরপা ছেড়ে দিতে নেই। শিশুর জীবনী-শক্তি 

পরিণত বয়স্ক মানুষের চেয়ে ঢের বেশী। সুতরাং মৃতু 

পরেও তাদের ভেতর অনেক সময়ই প্রাণশক্তি লুকিয়ে থাকে। 

আর সেই শক্তিকে উদ্দ্ধ ক'রতে পারলে শিশু পুনভ্ভীবন 

১৩ 
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লাভ করে। আমরা নিজ হাতে এরূপ অনেক রোগীর চিকিৎসা 

করেছি এবং অনেকেই মৃভ্যুর করাল গ্রাস থেকে জীবনের 

আলোয় ফিরে এসেছে । সেইজন্য মৃত্যু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই 

কোনও রোগীকে ছেড়ে দিতে নেই। 

অন্ততঃ দু'তিন ঘণ্টা বাথ টবের মধ্যে রেখে চেষ্টা কোরে 

দেখা উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে বরফজল ব্যবহার করা কর্তব্য । 

বুকের বাদিকের হার্টের উপর খানিক! উচুতে একটা ভিজে 

্যাকড়ায় 'কোরে এক টুকরে৷ বরফ এমনভাবে ধ'রে রাখ্তে 

হবে যাতে হিম শীতল জলটা টুসিয়ে টুসিয়ে মৃতের বুকের 

উপর অংশে পড়ে । প| ছুণ্টা গরম জলের মধ্যে স্থাপন 

করতে হবে এবং একজন মৃতের পিঠের তলায় হাত দিয়ে 

একবার কোরে বুকটাকে উঁচুতে অর্থাৎ উপর দিকে ঠেলে 
ধরতে ও পরক্ষণেই নামিয়ে দিতে থাকবেন । এই প্রক্রিয়। 

বার বার ক'রতে হবে। এ থেকে রোগীর কৃত্রিম শাস 

প্রশ্বাস বইতে সুরু হয় এবং ভেতরে প্রাণশক্তি থাকলে সে 

পুনর্জীবন লাভ করে। যদি জীবন লক্ষণ দেখা দিতে স্থুরু 

করে, শীতল জল নিয়ে মৃতের মুখে চোখে মৃছু মৃদু ঝাপটা 

দেওয়! কর্তব্য । 

আরও এক প্রক্রিয়ায় কুত্রিম শ্বাস প্রশ্থাস আনা যায়। 
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বাথ, টবের মধ্যে শিশুকে সোজা কোরে বিয়ে দিয়ে তার 

হাত দুটা ধরে টেনে দাড় করিয়ে দিতে হয় 'এবং সঙ্গে 

সঙ্গে আবার বসাতে হয়। বসাবার সমর লক্ষ্য রাখা উচিত-_- 

যাতে উপর দিকে টেনে ধরা ভাত ঢুটা সঙ্গে সঙ্গে রুঙ রুঙু 

ভাবে শিশুর দু'পাশে নামিয়ে আনা হয়। এই প্রক্রিয়। বার 

বার প্রয়োগ ক'রতে হবে এবং জীবন লক্ষণ পরিলক্ষিত হ'লে 

উক্তরূপে মুখে চোখে মৃদু মৃদু জল প্রক্ষেপ করা বিধি । 

নিয় ঠিকানায় আসিয়া বোগী দেখাইলে ৪২ চার টাক দি দিত 

হয়। রোগীর বার্টাতে বাইতে হইলে কলিকতাঘ ৮২ গাঁ টাকা খর 

ও যাতায়াতের খরচ । কলিকাতার বাহিরের ঘি ১৬২ ষোণ টাক। ও 

যাতায়াতের খরচ । 

পত্রের ছার রোগী-বিশেষের চিকিৎসা সন্ধে উপদেশ লইতে হইলে 

৪. চার টাঁক] ফিঃ ও রোগীর সম্বন্ধে নিম্লিখিত বিবরণ পাঞাইতে 

হয় £-_-১। রোগীর নাম ২। বয়স ৩। রোগের নাম ৪1 কতদিন 

ভূগিতেছেন ৫| কি চিকিৎসা করাইতেছেন ৬। দ্ান্ত কেমন হয় 

৭। ক্ষুধাকিবপ ৮। পূর্ধবে কোন অন্থথে ভূগিয়াছেন কি গ। 

৯। কিরূপ পথ্য করেন ১০। রোগের প্রধান উপনর্গ কি ১১। রোগীর 

সাধারণ অবস্থা ১২। রোগের ইতিবৃত্ত । 

সাক্ষাৎ করিবার, পত্রা্দি লিখিবার ও টাকা! পাঠাইবার ঠিকানা 

ডাঃ প্রভাস চক্র চট্রৌপাব্যায়, 
২/৬।এ, রামরুঞ্জ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 














